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Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie

Wybory u sąsiadów
WOJNA we wschodniej Ukrainie
koncentruje uwagę świata i Europy,
naszą uwagę. Pewno miała też wpływ
na atmosferę wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
Trzecią część miejsc zajmą w nim polityczni
radykałowie i eurosceptycy, głównie z Francji,
Danii i Wielkiej Brytanii, wśród nich tacy,
którzy gotowi są zrobić wszystko, by zniszczyć
Unię Europejską. Będzie ich w parlamencie
za mało, aby mogli ten pomysł zrealizować,
będą jednak destabilizować sytuację polityczną, ośmieszać Unię, lecz także – miejmy
nadzieję – samych siebie. Wypada wierzyć,
że uaktywnią w ten sposób swoich przeciwników, których jest większość i którzy chcą
wspólnej Europy. W jej tworzeniu, a przede
wszystkim doskonaleniu, muszą być jednak
bardziej aktywni.
W ubiegłą niedzielę wybory do europarlamentu przeprowadzono także w Polsce
i Niemczech. Wyniki wyborów w Polsce są
znane. W kilku niemieckich landach, m.in.
w sąsiadującej z Pomorzem Zachodnim Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
odbyły się również wybory komunalne. Frekwencja w obu landach wyniosła średnio 40-50
proc. Najwięcej deputowanych do Parlamentu
Europejskiego wprowadzą chadecy (CDU) i socjaldemokraci (SPD). Niemieccy radykałowie
nie mieli w tych wyborach żadnych szans.
Jeśli chodzi o wybory komunalne, najsilniejszą partią w obu landach okazała się CDU,
chociaż w Brandenburgii wprowadziła do
rad gmin niemal tylu samo radnych co SPD.
Radną w przygranicznej gminie Mescherin
(okręg Gartz, Brandenburgia) została Polka,
Marta Szuster.
Do rady przygranicznego powiatu Vorpommern-Greifswald (Meklemburgia-Pomorze

PUBICYSTYKA

Przednie) najwięcej swoich przedstawicieli
wprowadzili chadecy (34,6 proc. głosów), Lewica
(Die Linke; 17,7 proc.) i SPD (13,4 proc.). Na
NPD głosowało 6,6 proc. wyborców.

Przed wyborami na ulicach Greifswaldu

Fot. b.t.

Chadecy wygrali w największych miastach
landu: Greifswaldzie, Rostocku, Schwerinie,
Stralsundzie, także w mniejszych, jak Pasewalk
i Anklam. W portowym Wismarze wygrała SPD
(także w przygranicznym Torgelow), a w Sassnitz
na Rugii – Lewica. Niespodzianką był wynik
wyborów w popularnym Ueckermünde. Od lat
zwyciężała tam Lewica, teraz wygrała CDU (38,2
proc.), przed Lewicą (32,9 proc.). SPD zdobyła
14 proc. głosów, przegrywając z ugrupowaniem
„Wir von hier” (14,4 proc.), na którego liście byli
kandydaci neonazistowskiej NPD.

W Ueckermünde, Torgelow i Strassburgu
neonaziści nie zgłosili własnych list, lecz umieścili kandydatów na listach związków wyborców:
„Wir von hier”, „Alternative für Torgelow”,
„Schöneres Strassburg”. To nowa taktyka tej
partii, będąca m.in. swoistym ostrzeżeniem,
że jeśli zostanie zdelegalizowana (wniosek
jest w Trybunale Konstytucyjnym), będzie
skutecznie działać poprzez grupy niejawne
i organizacje społeczne.
Wynik „Wir von hier” komentował burmistrz
Ueckermünde, Gerd Walther (Lewica): – To
martwi, ale to jest fakt, z którym jakoś trzeba
będzie żyć. Kandydaci skrajnej prawicy opowiadali w czasie kampanii wyborczej kłamstwa,
w które jednak część ludzi uwierzyła.
Na syntezę wyników wyborów komunalnych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
trzeba jeszcze poczekać. Podajmy jednak dla
przykładu, że w przygranicznym Heringsdorfie (Uznam) wygrała CDU (23,1 proc.), przed
ugrupowaniem obywatelskim FKfV (19,4 proc.),
Lewicą (14,1 proc.), NPD (12,2 proc.), SPD (11,4
proc.) i prawicowym ruchem Alternative für
Deutschland (8,7 proc.).
NPD będzie miała jednego-dwóch przedstawicieli m.in. w radach miast Anklam,
Pasewalk, Torgelow, Eggesin. Nie będzie ich
w Rostocku, Greifswaldzie, Schwerinie.
W wyborach komunalnych w Brandenburgii najlepszy wynik zanotowali chadecy (24,8
proc.), następnie SPD (24,5 proc.) i Lewica
(20,2 proc.). Tu również nie ma jeszcze syntezy
wyborów. Przykładowo podajmy więc tylko, że
w przygranicznym Schwedt 44,6 proc. wyborców głosowało na SPD, 17,4 proc. na Lewicę,
a 14,7 proc. na CDU. W 20-osobowej radzie
miasta Prenzlau socjaldemokraci i chadecy będą mieli po siedmiu radnych, Lewica
– sześciu.
Bogdan TWARDOCHLEB

Sukces
Marty Szuster
DO RADY Gminy Mescherin,
leżącej nad Odrą i sąsiadującej
z Gryfinem, wybrano dziewięcioro radnych.
Najwięcej głosów zdobył Volker Schmidt-Roy (27,12 proc.), a tuż
za nim znalazła się Marta Szuster
(na zdjęciu) (23,43 proc.), mając
tylko dwadzieścia głosów mniej.
Kandydowali z listy Dorfeverein
am Oderstrom e.V.
– Jestem w szoku, to przeszło
moje najśmielsze oczekiwania –
mówiła Marta Szuster „Kurierowi”.
– Nigdy w życiu nie oczekiwałam
takiego wyniku.
Marta Szuster jest rodowitą
szczecinianką, uczyła się w Hamburgu, w Szczecinie studiowała
marketing. Od czterech lat mieszkają z mężem we wsi Staffelde
w gminie Mescherin. Mają dwoje dzieci, aktywnie włączają się
w życie mieszkańców, pomagają
osobom starszym. Znani są również
w życiu społecznym Gryfina.
Gmina Mescherin liczy 700
mieszkańców, z czego 12 proc. to
Polacy, którzy w ostatnich latach
kupili tam domy.
O miejsce w radzie gminy z listy związku „Pro Neurochlitz”
ubiegał się również Radosław
Popiela, szczecinianin z Rosow.
Otrzymał 11,93 proc. głosów, nie
wszedł do rady.
– Uważam, że to przyzwoity
wynik – mówił „Kurierowi”. – Po
raz pierwszy siedmioro Polaków
startowało w tutejszych wyborach
komunalnych.
(b.t.)

Powstała Rada Prewencyjna w Löcknitz

O kradzieżach bez kurtuazji
Witold BACHORZ
PRZYGRANICZNE kontakty polskiej i niemieckiej policji powoli
wychodzą poza ramy zwykłej kurtuazji. Powoli, bo na majowym
spotkaniu Rady Prewencyjnej w Löcknitz, poświęconym
przestępczości transgranicznej, statystyka i uprzejmości wciąż
grały dużą rolę. Ważne jednak, że przy jednym stole spotkali
się policjanci z Polic, Mierzyna, Pasewalku i Löcknitz. Są
szanse na konkrety.
RADA Prewencyjna w Löcknitz
to społeczny zespół doradców, powołany w marcu br. przy urzędzie
Löcknitz-Penkun. Podobne rady
działają w wielu innych samorządach Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, przeważnie jednak
tam, gdzie miejscowy burmistrz
chce konsultować swoje decyzje
z reprezentacją mieszkańców. Ponieważ urząd w Löcknitz administruje dość „trudnym społecznie”
obszarem przygranicznym, jego
dotychczasowy szef, Lothar Meis-tring, uznał, że takiej pomocy potrzebuje. Po raz pierwszy zaprosił
do rady miejscowych Polaków, m.in.
Katarzynę Werth z Löcknitz, Edwarda Orłowskiego z Ramin i niżej
podpisanego mieszkańca Pampow.
Należy docenić ten gest Meistringa,
bo burmistrz ma na miejscu dość

silną opozycję, raczej niechętną
zbyt aktywnemu udziałowi Polaków
w zarządzaniu gminą. Nie chodzi
tylko o twardy elektorat NPD. Trochę na tę niechęć zapracowaliśmy
sami, głównie dzięki zjawisku tzw.
socjalnej emigracji, występującej
w Löcknitz w silnym natężeniu.
Ponieważ problemy na styku
polsko-niemieckim są realne, rada
nie ma być kolejnym bytem dekoracyjnym, lecz właśnie realnym. Stąd
obecność w niej przedstawicieli
organizacji pozarządowych, społeczników, nauczycieli, policjantów, pastora, rolnika. Spektrum
działania rady jest dość szerokie:
od problemów integracji dzieci
w przedszkolach, poprzez kwestie
edukacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, po zapobieganie
przejawom ksenofobii.
Niestety, tematem, który w tym
roku znów wyjątkowo intensywnie
zaprząta uwagę miejscowej opinii publicznej, są liczne kradzieże
i włamania w strefie bezpośrednio

Spotkanie w Löcknitz. Od lewej: Winfried Neumann (Bundespolizei Pasewalk),
Dariusz Mejer (Komenda Powiatowa Policji w Policach), Sławomir Czura (Komisariat Policji w Mierzynie), Andre Chappuzeau (Bundespolizei Pasewalk) i
Fot. Witold BACHORZ
Kersten Gottschalt (Kriminalpolizeiinspektion Anklam)
przygranicznej. I choć nie wszystkie
te przykre zdarzenia można przypisać polskim złodziejom, jakoś tak
się składa, że wśród nielicznych
ujętych sprawców niemal 90 proc.,
a więc prawie wszyscy, to nasi rodacy.
Stan taki utrzymuje się od kilku lat,
mówi się o tym i pisze głośno, mimo
urzędowo niemal przestrzeganej
w Niemczech oficjalnej uprzejmości
i politycznej poprawności.
Majowe spotkanie Rady Prewencyjnej w Löcknitz, na które zaproszo-

no polskich policjantów z Mierzyna,
Polic, Szczecina oraz niemieckich
z Pasewalku, Anklam i Löcknitz,
również momentami przebiegało
w niepokojąco uprzejmej atmosferze. Na szczęście w podsumowaniu
dyskusji pojawiły się dość konkretne
wnioski.
– Przestępczość graniczna wzrosła w takich miejscowościach, jak
Blankensee, Grambow, Nadrensee. W samym tylko Blankensee
w pierwszym kwartale tego roku

stwierdzono piętnaście kradzieży (rok temu o tej porze siedem),
w Grambow szesnaście (rok temu
pięć) – wyliczał Andre Chappuzeau,
szef pasewalskiej policji. – W samym
Löcknitz dochodzi średnio w ciągu
roku do około 740 takich zdarzeń
i jedynie rok 2012 był pod tym względem, z niewiadomych powodów,
spokojniejszy, bo zanotowano spadek
o 200 czynów. Jednak tendencja
jest rosnąca – konstatował.
Zaraz jednak dodał, że na tle
statystyki całego powiatu Vorpommern-Greifswald przygranicze nie
wygląda źle, bo i tak większość
przestępstw popełniają Niemcy,
przeważnie w Greifswaldzie, stolicy powiatu. Przez grzeczność
zapomniał jednak zaznaczyć, że
w okręgu Greifswald mieszka prawie jedna trzecia ludności powiatu.
Choć niemieccy policjanci starali się tonować niekorzystny dla
polskiej nacji wydźwięk statystyk,
na szczęście spotkanie nie ograniczyło się tylko do wymiany liczb
i uprzejmości. Komisarz Sławomir
Czura, komendant z Mierzyna,
który w ubiegłym roku wsławił się
ujęciem polskich złodziei niemieckiego cielątka, zaproponował ściślejszą niż dotychczas współpracę,
np. na niwie wymiany informacji.
Teraz jest z tym kłopot.
Dokończenie na str. IV
4086-14-A
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Czasem chciałabym wrócić
i zrobić przełom

INTERNET

w Schwedt, ale ma pani także doświadczenia z polską służbą zdrowia. Czym
szpitale polskie różnią się od niemieckich?
– W szpitalach niemieckich, nawet
w niewielkich miejscowościach, obowiązuje dość wysoki standard. Medycyna
polska też jest na bardzo wysokim poziomie, ale widać ogromne różnice między

Fot. Archiwum prywatne

szpitalami w małych miejscowościach,
dużych miastach i szpitalami klinicznymi.
W Polsce panuje wielka niesprawiedliwość
w rozdzielaniu środków w służbie zdrowia. W Niemczech tak dużych różnic nie
ma. Tutaj każdy szpital, nawet w małym
mieście, oferuje wysoki standard leczenia.
– Swego czasu szpital w Schwedt
kojarzył się w szczególności z tym, że
kobiety z Polski przyjeżdżały albo rodzić,
albo dokonywać aborcji. Jakich pacjentek
z Polski dziś jest najwięcej na oddziale,
którym pani kieruje?
– Są to pacjentki, które chcą u nas
rodzić. Spora grupa przyjeżdża też na
zabiegi endoskopowe. Pacjentki z Polski
często mają złe doświadczenia, jeśli chodzi o leczenie ginekologiczne. Do mnie
najczęściej trafiają kobiety bardzo oczytane, świadome, które dowiedziały się

o naszym szpitalu z reguły na zasadzie
poczty pantoflowej. Wiele z nich decyduje się na pierwsze dziecko powyżej 30.
roku życia albo na drugie w okolicach
czterdziestki. Często z powodu złych doświadczeń z wcześniejszych porodów lub
z racji wieku decydują się na cesarskie
cięcie. W Polsce takiej możliwości wyboru
nie ma. Pacjentki z Polski dużo pytają,
interesują się wszystkim. Praca z nimi
sprawia dużą satysfakcję.
– Co chciałaby pani przenieść ze
szpitala w Schwedt do polskiej służby
zdrowia?
– Na pewno szeroką dostępność do
wszystkich możliwych metod leczenia,
które dziś oferuje medycyna. Gdy czytając czasopismo medyczne, dowiaduję się
o nowym leku, który byłby odpowiedni dla
mojej pacjentki, mogę zdecydować, żeby
go sprowadzić i zastosować w leczeniu.
Nie ma z tym problemu. Myślę, że to także
sprawia, że wiele osób decyduje się uprawiać zawód lekarza właśnie w Niemczech.
– Wyobraża sobie pani powrót do
polskiej służby zdrowia?
– Jeżeli wydarzyłoby się coś, co sprawiłoby, że wróciłabym do Polski, na pewno
moim celem byłoby objęcie kliniki, w której
mogłabym czegoś dokonać. Czasami mam
takie myśli, kiedy w polskiej gazecie lekarskiej widzę ogłoszenie o konkursie na stanowisko ordynatora w mniejszej miejscowości
położonej w dynamicznie rozwijającym się
regionie. Mówię wtedy mężowi, że korci
mnie, żeby wrócić i zrobić mały przełom.
Podejrzewam jednak, że nie byłoby to
łatwe. Na razie tego nie planuję.
– Pełni pani obowiązki ordynatora
oddziału ginekologii i położnictwa, ale
otrzymała pani propozycję objęcia funkcji ordynatora. Czy zamierza pani z niej
skorzystać?
– Moja umowa leży na biurku od
Wielkanocy, a ja zastanawiam się, czy
postawić kropkę nad „i”. Decyzję muszę
podjąć do początku czerwca.
Rozmawiała Monika STEFANEK

Polsko-niemiecka strona dla młodzieży

Blogowanie bez granic
PIERWSZY polsko-niemiecki blog, prowadzony przez
młodzież z obu krajów, ma przybliżać młodym ludziom
pogranicze. Adres: Odra.net.
Blog powstał w ramach projektu Polsko-Niemiecka Agora
Medialna Odra.net. Zanim pojawiły się w nim pierwsze
artykuły, co sześć tygodni dwudziestu uczestników projektu
spotykało się w zamku Trebnitz, około 60 km na wschód
od Berlina, by zdobywać pierwsze szlify w dziennikarstwie

Młodzi adepci dziennikarstwa z obu stron Odry przy pracy nad
polsko-niemieckim blogiem 
Fot. Monika STEFANEK
i wspólnie pracować nad blogiem. Uczniowie z Kostrzyna
i Wriezen odwiedzali też miejscowości po obu stronach
Odry, by zobaczyć, czym żyje pogranicze.
– Istnieje wiele stron polsko-niemieckich, ale naszym
celem było utworzenie bloga prowadzonego przez młodzież
i dla młodzieży – mówi Markus Nowak, koordynator projektu. – Chcieliśmy, żeby młodzi ludzie z obu krajów mieli
możliwość pisania o tym, co ich naprawdę interesuje.
4086-14-B

Na blogu znalazły się więc teksty o multikulturowości
Berlina, polsko-niemieckich inicjatywach na pograniczu,
a także miejscach, w których spotykają się Polacy i Niemcy.
Nie zabrakło więc reportażu ze słynnego „Polenmarkt”
w Osinowie Dolnym.
Choć uczestniczący w projekcie uczniowie pochodzą
z pogranicza, dla wielu z nich wycieczka na drugą stronę
granicy wcale nie jest oczywistością.
– Mieszkam blisko Kostrzyna i czasami jeździmy z rodzicami do Polski – mówi Dustin Ringewald z Wriezen. –
Najczęściej jednak tylko po to, by zatankować albo kupić
coś na rynku. W ostatnich latach nie miałem wielu okazji,
żeby spotykać się z Polakami.
Koordynatorzy projektu przyznają, że wśród młodzieży
funkcjonuje coraz mniej negatywnych stereotypów o sąsiadach.
– Jedno ze spotkań poświęciliśmy stereotypowemu
postrzeganiu Polaków i Niemców – opowiada Markus
Nowak. – Okazało się, że młodzież miała problem ze znalezieniem stereotypów.
Maciej Gąsecki, nauczyciel historii z Kostrzyna, przyznaje,
że uczestnictwo jego uczniów w projekcie uświadomiło mu
różnice międzypokoleniowe we wzajemnym postrzeganiu
Polaków i Niemców.
– Podejście młodzieży jest bardziej optymistyczne niż
ich rodziców. Historia nie odgrywa już tak wielkiej roli
– mówi nauczyciel. – Strona „Odra.net” pokazuje więc
nową, bardziej optymistyczną wizję obu krajów. 
ste
Strona bloga: www.odra-net.schloss-trebnitz.de
Przez blisko rok młodzi adepci dziennikarstwa najpierw uczyli się podstaw zawodu, odwiedzali miejscowości
polsko-niemieckiego pogranicza, a także Poczdam i Berlin, by wreszcie efekty swojej pracy zamieścić na wspólnym blogu. Z uczestnikami projektu rozmawiała Monika
Stefanek.

W Kołbaczu i Löcknitz

PAMIĘTAM dawne przedszkole w Löcknitz: stary budynek
biurowy po państwowym gospodarstwie rolnym z czasów NRD,
dzieci bawiące się na korytarzu, stołówka w baraku, niewielki
plac zabaw, słowem – prowizorka. I przedszkole w Kołbaczu:
dawna stołówka Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych
zaadaptowana na jego potrzeby. Dziś jest zupełnie inaczej.



Fot.(b.t.)

FESTIWAL

Okrągły stół
na granicy
TRWA tegoroczny Regionalny Festiwal w Delcie Odry KuKuKa 2014
organizowany wokół Zalewu Szczecińskiego. Jego sprawcami są Andrzej
Łazowski (Szczecin) i Martin Schröter
(Berlin), a oryginalna nazwa wzięła
się z kombinacji wymyślnych neologizmów: Kunsztuka Kültura Kajuta.
Festiwal zaczął się w ubiegły piątek
w Greifswaldzie spotkaniem z pisarką
Brygidą Helbig, tanecznymi performance Fine’a Kwiatkowskiego i Willehada
Grafenhorsta oraz folkowym koncertem
muzyki bałkańskiej. Następnie festiwal
przeniósł się do rybackiej wioski Freest,
książęcego Wolgastu i do Peenemünde, gdzie jego uczestnicy debatowali
o wolności i 25. rocznicy polskiego
okrągłego stołu. W Burg Klempenow
i Wietzow swoje prace prezentowali
artyści ze Schloss Bröllin e.V. i Akademii Sztuki w Szczecinie, a wczoraj w Ueckermünde została otwarta
wystawa szczecińskiego fotografika
Timma Stütza. Z koncertem pieśni
dawnych kompozytorów pomorskich
wystąpił kameralny chór ze Szczecina
„Pomerania Ensemble”.
Dziś (czwartek) festiwal zacumował w Trzebieży, gdzie przewidziano
koncert Koza-Art i wystawę prac grupy
nieDAsie, czyli rzeźbiarki Moniki Szpener i Katarzyny Pawłowskiej, artystki
interdyscyplinarnej (wideo, fotografia,
VJing, instalacje itd.).
W piątek festiwal zawita do Wolina,
w języku KuKuKa zwanego Gdzielinem. O godz. 12 w pobliżu osady
Słowian i wikingów zostanie otwarte
plenerowe kino. I prezentowane będą
filmy: „Wolin Viking Festiwal” Grzegorza Góreckiego (godz. 12.15), „Sploty
jednego warkocza” Pawła i Michała
Kulików (godz. 12.30), „Dom Mojego
Ojca” Michaela Majerskiego (godz.
14), „Polska Love Serenade” Moniki
Anny Wojtyłło (godz. 16), „Weselna
Polka” Larsa Jessena (godz. 18). Wydarzeniem dnia będzie recital fortepianowy Sławomira Wilka. W programie
utwory: Fryderyka Chopina, Franza
Schuberta, Ferenca Liszta, Richarda
Gounoda.
Sobota to finał festiwalu w Świnoujściu na Uznamie, „wyspie wielkich
spotkań”. O godz. 20 zacznie się performance i happening Wojciecha Gołębiowskiego. Organizatorzy zapowiadają, że przy okrągłym stole ustawionym
na plaży w pasie granicznym spotkają
się: Lech Wałęsa, Angela Merkel, Władimir Putin, papież Franciszek, Donald
Tusk i król Karol XVI Gustaw.
Naprawdę? W sztuce wszystko jest
naprawdę, nawet jeśli nie jest naprawdę. Na tym polega prawda sztuki.
Spotkanie w Śwnoujściu to również
koncert bębniarzy grupy Tocomola.
Organizatorzy sygnalizują, że przyszłoroczny festiwal KuKuKa odbędzie się
pod hasłem „Wybębnić pokój”.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Czas
Przestrzeń Tożsamość i Deutsch-Polnisches Kulturforum Odermündung e.V.

(b.t.)
Więcej: www.facebook.com/festiwalkukuka

OBA obiekty powstały w ramach
jednego polsko-niemieckiego projektu przedszkolnego. Tyle tylko że
w Kołbaczu był to generalny remont
i modernizacja, a w Löcknitz – budowa. Założenia projektowe obu
placówek były podobne. W efekcie
oba budynki mają centralną salę
wspólnych zabaw, agorę, gdzie spotykają się wszyscy, gdzie odbywają
się wszelkie uroczystości, spotkania
z rodzicami, popisy artystyczne
dzieci. Różnica jest taka, że w Kołbaczu budynek zbudowano na planie
kwadratu, a w Löcknitz – koła, i to
o znacznej średnicy. W Löcknitz
jest też o wiele większy plac zabaw,
a obiekt znajduje się z dala od
głównej drogi przejazdowej.
Na początku nie było łatwo.
W czasie remontu przedszkole
w Kołbaczu musiało korzystać
z pomieszczeń miejscowej plebanii,
ale ekipy remontowe dotrzymały
terminu i po wakacjach dzieci
mogły wejść do pachnącego świeżością obiektu. Budowa nowego
przedszkola w Löcknitz trwała
znacznie dłużej, bo prawie rok.
Oba obiekty są już użytkowane od ponad trzech lat. Warunki

pracy dają zadowolenie zarówno
dzieciom, jak i wychowawcom.
Wszystko się dotarło, zmieniły
się także realia. O ile do przedszkola w Kołbaczu chodzą jedynie
dzieci polskie, to połowa dzieci
w przedszkolu w Löcknitz jest
z rodzin polskich, a połowa z niemieckich. Początkowo rodziło to
nieporozumienia. Polskie dzieci
nakłaniano do mówienia wyłącznie
po niemiecku. Mimo próśb polskich
rodziców nie było możliwości nauczania języka polskiego.
Dziś to się zmieniło. W przedszkolu w Löcknitz pracują cztery wychowawczynie pochodzące
z Polski, mieszkające także na
niemieckim pograniczu. W planach
jest uruchomienie nauki języka
polskiego dla wszystkich dzieci.
Dyrektor placówki Olaf Lejuene
z dumą podkreśla, że jest to efekt
nacisków rodziców niemieckich
dzieci, którzy w języku polskim
widzą dla nich szansę na przyszłość.
Prędzej czy później Szczecin stanie się miejscem pracy także dla
Niemców z pogranicza. Na niemieckim pograniczu coraz więcej ludzi
będzie mówić po polsku.

W przedszkolu w Löcknitz wesoło jest…
Stała współpraca z przedszkolem z polskiego pogranicza to normalność. Pedagodzy wymieniają
doświadczenia, dzieci spotykają się
z okazji święta wiosny i topienia
marzanny w Kołbaczu czy też na
święcie pieczonego ziemniaka
w Löcknitz. Są też wspólne zawody
sportowe, oczywiście na wesoło,
uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku przedszkolnego, z reguły
połączone z występami dzieci.
Wychowawczynie starają się, aby
dzieci znały zabawy i piosenki
sąsiadów.
Oprócz zadań opiekuńczych
przedszkole w Löcknitz ma też
inne zadania, w tym przygotować

DNI MEDIÓW

Fot. Kindergarten Löcknitz

językowo dzieci z polskich rodzin
do nauki w niemieckiej szkole,
gdzie językiem nauczania będzie
wyłącznie niemiecki. Dziś jest
tak, że wiele dzieci z polskich
rodzin, które rozpoczynają naukę
w Regionalnej Szkole w Löcknitz,
w ogóle nie zna niemieckiego,
a polski jest w niej nauczany jako
język obcy. Stąd pomysł budowy
Niemiecko-Polskiego Campusu
Szkolnego, gdzie byłyby właściwe
warunki do nauki i kultywowania narodowej tożsamości dzieci
z Polski i Niemiec.
Kontakty próbują też nawiązywać rodzice przedszkolaków,
w czym pomocni są przede wszyst-

kim rodzice dzieci z polskich rodzin. Im też zależy, aby ich pociechy utrzymywały bliski kontakt
z polską mową, kulturą, tradycją,
żyjąc na co dzień w niemieckim
obszarze językowym i kulturowym.
To wzbogaca ich doświadczenie
życiowe i już na początku edukacji
daje dobre podstawy i otwiera
możliwości dalszej nauki po obu
stronach granicy.
Polacy często zapominają, że
w Niemczech istnieje coś takiego
jak „obowiązek szkolny”. Oznacza
to, że dzieci w wieku szkolnym
muszą chodzić do szkoły tam, gdzie
są zameldowane. Budzi to czasem
niezadowolenie polskich rodziców,
którzy chcieliby posyłać swoje
latorośle np. do prywatnej szkoły
w Szczecinie, tym bardziej że na
ogół pracują po polskiej stronie
granicy i łatwiej im dowozić dzieci
do szkoły.
W Polsce można to jakoś obejść.
W Niemczech nie, jako że „Ordnung
muss sein” i prawo jest prawem.
Dlatego, kto chce tak robić, musi
fikcyjnie meldować dzieci u dziadków lub krewnych w Polsce. To
oznacza jednak utratę zasiłku
rodzinnego w Niemczech. A jest
to suma jak na polskie warunki
niebagatelna: 186 euro. Nie wszystkich stać na takie poświęcenie.
Ale to już zupełnie inna historia.
Zbigniew PLESNER

W przyszłym roku w Szczecinie

Jaki wybór ma Europa?
„EUROPA przed wyborami. Jaki wybór
ma Europa?” – pod takim hasłem
odbyło się w Poczdamie coroczne
spotkanie dziennikarzy z Polski
i Niemiec. Dyskusję zdominowała
sytuacja na Ukrainie.

Spotkanie w szkole w Policach
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Police – Pasewalk

Dziesięć lat minęło
GRUPA uczniów, przedstawicieli klas
z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
w Policach, spotkała się pod koniec
kwietnia z grupą swoich koleżanek
i kolegów z Europaschule Arnold Zweig
w Pasewalku. Była to część projektu
„Uczniowska wymiana doświadczeń”,
związanego z dziesięcioleciem
współpracy obu szkół.
Uczniowie rozmawiali o swoich zainteresowaniach, życiu szkół i klas, funkcjonowaniu
samorządów szkolnych, stowarzyszeń i kół
zainteresowań. Zrodziły się z tego pomysły
do dalszej współpracy. W czasie wzajemnych
odwiedzin w obu miastach uczniowie zorganizowali wycieczki prezentujące najciekawsze
zabytki, miejsca związane z historią i tereny
przyrodnicze.
Spotkanie upamiętniono wpisem jego
uczestników na Ścianie 10-lecia Współpracy
w Gimnazjum nr 1 w Policach.
Stałym kontaktom między tymi szkołami
niewątpliwie sprzyja przygraniczne położenie
obu miast i powiatów, wieloletnia współpraca
Polic i Pasewalku, aktywność nauczycieli.
Umowę partnerską między szkołami oficjalne
podpisano 24 stycznia 2004 r. w Policach.
Dziesięć lat współpracy to zorganizowanie 33 wspólnych projektów integracyjnych
i 40 turniejów sportowych. Były wśród nich
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Przedszkola na miarę czasów

– mówi dr Beata Łój, p.o. ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala Asklepios w Schwedt
– JAK trafiła pani do kliniki w Schwedt?
– Pierwszy raz byłam tu w 1998 roku
w ramach wymiany studenckiej. Spędziliśmy tu dwa tygodnie na oddziale internistycznym. Pamiętam bardzo serdeczne
przyjęcie przez zespół szpitala. Poznałam
wtedy ówczesnego ordynatora oddziału ginekologii, dr. Janusza Rudzińskiego. Nawiązaliśmy współpracę i właśnie
w Schwedt byłam na kolejnych praktykach
i części stażu podyplomowego. Po zakończeniu stażu zaproponowano mi etat.
Był to rok 1999. Niestety, trudno było
mi wtedy uzyskać aprobację niemiecką,
czyli niezbędne potwierdzenie kwalifikacji i zgodę na wykonywanie zawodu
w Niemczech. Przez dwa kolejne lata
musiałam toczyć walkę z urzędami polskimi i niemieckim, żeby ją uzyskać. Szpital
w Schwedt bardzo mi w tym pomagał. Już
wtedy w Niemczech zaczynał się deficyt
lekarzy. Wreszcie otrzymałam aprobację,
ale tylko przejściową, ważną przez rok. Co
rok musiałam przechodzić bardzo skomplikowaną procedurę, by na nowo otrzymać
prawo wykonywania zawodu w Niemczech. Sytuacja zmieniła się całkowicie,
gdy Polska weszła do Unii Europejskiej.
Wszyscy polscy lekarze, którzy już wtedy
pracowali w szpitalu w Schwedt, otrzymali
niemiecką aprobację.
– Pracę w Schwedt zaczynała pani
jeszcze jako studentka, dzisiaj pełni pani
obowiązki ordynatora oddziału ginekologii
i położnictwa. Jak ocenia pani przebytą
drogę? W wielu profesjach obcokrajowcowi trudniej jest awansować.
– Jest mnóstwo czynników, które sprawiają, że rzeczywiście mogę dziś czuć satysfakcję. Wielu obcokrajowców pracuje
w Niemczech na stanowiskach lekarzyasystentów, ale w kadrze kierowniczo-ordynatorskiej tylko pojedynczych. Kolejnym
czynnikiem, który na pewno nie ułatwia
otrzymania takiej posady, jest to, że jestem
kobietą.
– Niemal od początku swojej drogi
zawodowej związana jest pani z kliniką
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turnieje piłkarskie chłopców i dziewcząt „Futbol ponad granicą” (lata 2004-14), spotkania
muzyczno-edukacyjne „Śpiewanie i granie na
granicy” (lata 2004-05) czy też takie projekty,
jak: „Transgraniczne zabawy sportowe” (lata
2005-06), „Siatkówka nad granicą” (turniej na
otwarcie granicy polsko-niemieckiej), „Wspólne poznawanie Europy” (2006), „Poznajemy
stolice: Warszawa – Berlin” (2010), „Walory
przyrodnicze i historyczne polskiego Wybrzeża”
(2006), „Osobliwości Puszczy Wkrzańskiej”
(2006), „20. rocznica upadku Muru Berlińskiego” (2009), „TEO–ODRA: budowanie mostów
współpracy” (2012-14). Niezastąpione były i są
również spotkania nauczycieli realizowane
m.in. w latach 2006-2008 w ramach projektu
„Transgraniczna współpraca szkół”.
W ciągu dziesięciu lat we wspólnych przedsięwzięciach uczestniczyło 2200 uczniów. Obie
szkoły realizują i przygotowują kolejne wspólne
przedsięwzięcia. Mówiono o nich podczas
niedawnej Gali Dziesięciolecia w Policach
i debaty „Rola współpracy transgranicznej
placówek oświatowych w integracji pogranicza”.
Życzono sobie wzajemnie co najmniej 100 lat
dalszej tak dobrej i jeszcze lepszej współpracy.
Projektem kieruje Ilona Bednarek, nauczycielka Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Noblistów, a patronuje mu burmistrz Polic
Władysław Diakun.

Ilona BEDNAREK

Około dwustu dziennikarzy z obu krajów
uczestniczyło na początku maja w VII Polsko-Niemieckich Dniach Mediów. Dyskutowano m.in. o 10-leciu wejścia Polski do Unii
Europejskiej i o tym, jak ten fakt oceniany
jest dzisiaj w Niemczech. Okazuje się, że
nie najlepiej. Z badań przeprowadzonych
przez telewizję ARD wynika, że 65 procent
ankietowanych Niemców uważa rozszerzenie
UE w 2005 roku za błąd.
– Niemcy zawsze byli sceptyczni wobec
rozszerzenia. Uważali, że Unia, przyjmując
naraz dziesięć krajów, zbytnio się osłabia
– mówił Peter Lange, redaktor naczelny
Deutschlandradio Kultur. – Ogromne znaczenie mają też stereotypy funkcjonujące
w Niemczech na temat Polski. Tak wysoki
odsetek niezadowolonych z rozszerzenia
Unii pokazuje, jak wiele pracy jest jeszcze
przed nami.
Andrzej Godlewski, zastępca dyrektora
pierwszego programu TVP, tak duże rozczarowanie Niemców rozszerzeniem Unii
tłumaczył niewiedzą.
– Z każdego euro ze środków unijnych
wydanego w Polsce około 80 centów wróciło do niemieckiego podatnika poprzez
inwestycje realizowane przez niemieckie
firmy w naszym kraju – twierdził Godlewski.
– O tym mówi się zdecydowanie zbyt mało.
Tematem, który zdominował tegoroczne
Dni Mediów była jednak sytuacja na Ukrainie. Jurij Durkot, ukraiński dziennikarz,
dostrzega spore różnice w podejściu polskich
i niemieckich mediów do tego problemu.
– Polskie media relacjonują sytuację
na Ukrainie bardziej obiektywnie – uważa
Durkot. – W Niemczech ścierają się dwie
pozycje: z jednej strony mamy media,
które krytykują rosyjską politykę wobec
Ukrainy, ale z drugiej nie brakuje głosów
przychylnych Putinowi.
Podobnie wypowiadała się Maria Przełomiec, dziennikarka TVP specjalizująca
się w tematyce wschodniej:

– Polska jest bezpośrednim sąsiadem
Ukrainy, więc to, co dzieje się na Ukrainie,
jest dla nas znacznie bardziej istotne –
mówiła. – Mamy też do tego kraju o wiele
bardziej emocjonalny stosunek niż Niemcy.
Uczestnicy Dni Mediów rozmawiali także
o rosnącej popularności postaw nacjonalistycznych w Polsce i Niemczech. Dotąd
skupiano się głównie na neonazistach
w Niemczech.
– To fenomen po obu stronach granicy
– mówił Uwe Walter, dziennikarz rozgłośni
MDR w Görlitz mieszkający na co dzień
w Zgorzelcu. – Nacjonaliści doskonale
potrafią wykorzystywać aktualne problemy
i wydarzenia do swoich potrzeb. W dodatku robią to bardzo profesjonalnie: mają
doskonałych mówców, a w ich szeregach
są niezwykle elokwentni ludzie, którzy
podsycają wśród mieszkańców różne obawy.
Podczas Dni Mediów tradycyjnie przyznano Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską noszącą od tego roku imię Tadeusza
Mazowieckiego. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę za dziennikarstwo
pogranicza. Otrzymali ją redaktorzy stacji
Rbb: Anne Holzschuh, André Kartschall,
Olaf Sundermeyer i Sabine Tzitschke za
reportaż telewizyjny „Hart an der Grenze”
(„Ostro na granicy”) poświęcony przestępczości na polsko-niemieckim pograniczu
i działalności międzynarodowych band
przestępczych. W kategorii prasa nagrodzono
dwa eseje „Jetzt bin ich also Deutsch” („Jestem więc Niemcem”) autorstwa Karoliny
Golimowskiej i Daniela Tkatcha z redakcji
„The Germans”. Nagrodę za najlepszy reportaż radiowy otrzymał Mariusz Borsiak
za „Düsseldorf – Warszawa: trochę ponad
godzinę” z Polskiego Radia Olsztyn. W kategorii telewizja nagroda trafiła do Rozalii
Romaniec z WDR za historię szpiegowską
z czasów zimnej wojny „Meine Familie
und der Spion” („Moja rodzina i szpieg”).
Dietrich Schröder z dziennika „Märkische Oderzeitung” otrzymał z rąk premiera
Brandenburgii Dietmara Woidke nagrodę
specjalną za wieloletnie zasługi w opisywaniu relacji polsko-niemieckich.
Kolejne Polsko-Niemieckie Dni Mediów
odbędą się za rok w Szczecinie.
ste

■■ ZJEDNOCZENIE Niemiec
kosztowało do tej pory około
dwóch bilionów euro – podała
niemiecka prasa. Powołała się
na berlińskich naukowców,
którzy policzyli wysokość transferów finansowych po 1990
roku z landów zachodnich do
wschodnich. Premier Saksonii-Anhalt Haseloff określił te informacje jako grubo przesadzone.
Podobnie mówił odpowiedzialny
za rozwój landów wschodnich
federalny minister Gleicke, który podkreślił, że w szacunkach
należałoby uwzględnić m.in.
korzyści, jakie stały się udziałem
landów zachodnich, do których
wyemigrowali licznie młodzi
i dobrze wykształceni ludzie
ze wschodu Niemiec.
■■ NOWA umowa policyjna
między Polską a Niemcami
została podpisana w Zgorzelcu.
Ma umożliwić policjom obu
krajów skuteczniejszą walkę
z narastającą przestępczością
transgraniczną i na obszarach
przygranicznych. Umowa pozwala policjom polskiej i niemieckiej ścigać przestępców
po obu stronach granicy, powoływać w większym zakresie
wspólne grupy patrolowe i dochodzeniowe, ekipy ochrony
zgromadzeń.
■■ KONFERENCJĘ „Pommern/
Pomorze – region europejski.
10 wspólnych lat w Unii Europejskiej” zorganizowało
w Greifswaldzie Towarzystwo
Niemiecko-Polskie Pomorza
Przedniego.
■■ II KONFERENCJĘ Interdyscyplinarną „Zbliżenie poprzez
współzależność – wspólna strategia edukacyjna polsko-niemieckiego pogranicza Saksonia
– Dolny Śląsk” organizuje 5-7
czerwca w Bolesławcu Biuro
Koordynacyjne Projektów EWT
Saksońskiej Agencji Oświatowej we współpracy z miastem
Bolesławiec.
■■ POWIAT Vorpommern-Greifswald i miasto Świnoujście
podpisały umowę partnerską.
Przewiduje ona m.in. współpracę w dziedzinie edukacji,
sportu i kultury, wzajemną
pomoc w zwalczaniu klęski pożarów, zwłaszcza na obszarach
leśnych. Powiat Vorpommern-Greifswald ma już umowę
partnerską z powiatem Police.
■■ UTWORZONE w 2012 roku
Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Jenie zorganizowało na
Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie sympozjum naukowe im. Aleksandra Brücknera
z okazji 75. rocznicy śmierci tego
wybitnego slawisty i historyka
języka polskiego.
■■ WE Frankfurcie nad Odrą
wręczono tegoroczną nagrodę
Uniwersytetu Viadrina. Laureatką została prof. Irena Lipowicz, była przedstawicielka
rządu RP ds. stosunków polsko-niemieckich, rzecznik praw
obywatelskich. Laudację na
jej cześć wygłosiła prof. Gesine
Schwan.
■■ NIEBAWEM uruchomiona
zostanie asfaltowa szosa łącząca przygraniczne wsie Buk
i Blankensee.
■■ POLSKO-NIEMIECKI Instytut Badawczy UAM Poznań
działający w Słubicach i Europejski Uniwersytet Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą organizują 5-7 lipca br. konferencję
pn. „Społeczność pogranicza?
Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich
mieszkańców Nadodrza po 1945
roku”.
■■ NAJWIĘCEJ informacji z pogranicza i o sprawach polsko-niemieckich: portal TransOdra On-Line. Adres: www.
transodra-online.net/pl
4086-14-C
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przez granice

Podarowany ogród

PROPOZYCJE

■■ TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, 30 maja■
-1 czerwca: Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu „Europa bez
granic 2014”. W programie m.in.:
uliczne biegi integracyjne, wystawa
rękodzieła ludowego i zdobniczej
sztuki użytkowej, imprezy dla najmłodszych, koncerty plenerowe,
prezentacje artystyczne zespołów
amatorskich, turniej piłki nożnej,
degustacja tradycyjnych potraw
i wypieków. Organizator: Trzcińskie
Centrum Kultury.
■■ WOLIN, 2-8 czerwca: Polsko-■
-Niemieckie Spotkania Sztuki Wolin-Usedom. Spotkania artystów
amatorów – malarzy, fotografików,
witrażystów – z młodzieżą. Warsztaty
twórcze oraz dwie wystawy – po
polskiej i niemieckiej stronie granicy.
Organizator: Ośrodek Kultury Miasta
i Gminy Wolin.
■■ KARLINO, 13-15 czerwca: Transgraniczne spotkania integracyjne
w ramach Biegu Papieskiego im.
Jana Pawła II. W programie m.in.:
spływ rzekami Radew i Parsęta,
rajd rowerowy, turniej minigolfa,
turniej plażowej piłki siatkowej
oraz biegi na różnych dystansach.
Organizator: Gmina Karlino.
■■ CEDYNIA, 18 i 20-22 czerwca:
Polsko-niemieckie warsztaty „Wspólna historia na pograniczu Odry –
Cedynia 2014”. W programie m.in.
warsztaty wideofilmowania i fotografii. Częścią projektu są trzydniowe
„Cedyńskie spotkania z historią na
pograniczu”, a podczas nich m.in.:
panel historyczny „Tajemnice Wzgórza Garnków – grodzisko w Cedyni”,
polsko-niemiecka parada historyczna, turnieje rycerskie, inscenizacja
bitwy. Przez trzy dni trwać będzie
średniowieczne obozowisko – dla
zwiedzających wielka atrakcja
i skarbnica wiedzy, okazja, by zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie ponad
1000 lat temu. Po raz kolejny stoczą
bój wojowie Hodona i Mieszka I ■
– widowiskowe walki z udziałem
ponad stu wojów. Organizator: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu.
■■ KARLINO, 27-29 czerwca: „Lato
na wesoło i sportowo z naszymi
partnerami z Niemiec”. Impreza
plenerowa na przystani kajakowej „Wodnik” w Karlinie związana
z nocą świętojańską, wyplatanie
wianków sobótkowych i puszczanie
wianków na wodę. W tle będzie zabytkowy most kolejowy podświetlany
tylko podczas tej jednej nocy w roku.
Organizator: Gmina Karlino.
Kalendarium imprez realizowanych przy wsparciu Interreg
IVA (Fundusz Małych Projektów)
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DNI WOLNE

■■ ŚWIĘTO Wniebowstąpienia
(Christi Himmelfahrt), czwartek,■
29 maja. W Niemczech dzień ustawowo wolny od pracy. Tradycyjny
Dzień Mężczyzn kojarzący się z tym, co
mężczyźni lubią szczególnie. 30 maja
(piątek) jest dniem wolnym od nauki
w szkołach Berlina i Brandenburgii.
■■ FERIE zielonoświątkowe: 6-10
czerwca w szkołach Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
■■ ZIELONE Świątki, 8-9 czerwca. W Niemczech dniem wolnym
od pracy jest także poniedziałek■
9 czerwca (Pfingstmontag).
■■ BOŻE Ciało, 19 czerwca. W Polsce dzień ustawowo wolny od pracy.
W Niemczech wolny tylko w landach uznawanych za katolickie:
Badenii-Wirtembergii, Bawarii,
Hesji, Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie, Saarze.
Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG
IV A Euroregionu Pomerania).
Redakcja: Bogdan Twardochleb
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KILKADZIESIĄT krzewów tawuły i irgi oraz drzewek wiśni japońskiej i karagany zostało posadzonych
na terenie zielonym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie. Jest to
efekt wspólnej polsko-niemieckiej inicjatywy realizowanej od marca br. przez szczeciński LC Rainbow
Bridge i LC Stolzenau nad Wezerą.
Projekt zagospodarowania terenu opracował
dr dendrologii Marcin Kubus, a zrealizował Paweł
Czarniak. Stworzyli niemal ogród, który uroczyście
otwarto w sobotę (17 maja), odsłaniając też dwujęzyczną polsko-niemiecką tablicę, która ten fakt
upamiętniła. W uroczystości uczestniczyli Andreas
Olkiewicz, prezydent LC Stolzenau, i Monika Matkowska, prezydent LC Rainbow Bridge ze Szczecina, kilkunastu członków obu klubów, nauczyciele
ośrodka.
Goście poznawali też metody pracy z dziećmi
słabosłyszącymi stosowane w ośrodku, w którym
dzieci słabosłyszące uczą się mowy i przygotowują się
do życia wśród słyszących. Uczniowie przygotowali
dla gości upominki: szklane świeczniki ozdobione
techniką decoupage kwiatami wiśni japońskiej.
Elżbieta KARASIEWICZ

W nowym ogrodzie zakwitły wiśnie.

FELIETON

German Angst

nika, że niemieckie media publikują
od dwóch do czterech razy częściej
wiadomości dotyczących zagrożeń
niż media brytyjskie, francuskie
bądź polskie. Nawet tak cenionej
niemieckiej telewizji publicznej ZDF
została w 2011 r. udzielona nagana
za relację z wypadku w elektrowni
w Fukushimie. Zamiast poddać
wydarzenia rzeczowej dziennikarskiej dyskusji, pokazywała bowiem
zdjęcia z wypadku z apokaliptyczną
muzyką w tle.
Naukowcy twierdzą, że w niemieckich mediach szerzona jest
panika, a każdy, nawet najmniejszy,
wypadek rozdmuchiwany jest do
rozmiarów katastrofy. Media delektują się wręcz straszeniem ludzi.
Ekologia, pestycydy w warzywach,
dioksyny w jajkach, promieniowanie, choroba szalonych krów, ptasia
grypa, kradzież danych, zagrożenie
prywatności – to tylko wycinek
palety lęków.
Skąd wziął się „german Angst”?
Psychologowie są przekonani, że
jest wynikiem kolektywnie zakodowanej traumy wojennej. Na to
nakłada się duchowe dziedzictwo
niemieckiego romantyzmu, z jego
mistycznym podejściem do natury. Niemcy bez wątpienia mają
szczególny stosunek do przyrody.
Opiewali w czasie romantyzmu
spokój lasu, szmer strumyka, które
były przeciwieństwem cywilizacji –
źródła wszelkiego zła. Z tego względu
niemieckie debaty o środowisku
naturalnym są szczególnie emocjonalne i dogmatyczne, a lęki mają
charakter egzystencjalny.
Dyskurs jest bezkompromisowy

i pełen dramatyzmu. W tym leży
przyczyna np. niezrozumiałej nie
tylko dla Polaków, angażującej całe
społeczeństwo, wielomiesięcznej
walki przeciwko rozbudowie dworca
kolejowego w Stuttgarcie.
Przykładów „german Angst” jest
wiele. Znany jest opór przeciwko
Google Street View, który spowodował, że Niemcy są jedynym krajem,
w którym usługa ta nie będzie rozwijana. Nigdzie na świecie relacje
Edwarda Snowdena nie zostały
przyjęte z takim przerażeniem jak
w Niemczech. Miliony Niemców boją
się kradzieży prywatnych danych.
Trzęsienie ziemi, tsunami i katastrofa w japońskiej Fukushimie spowodowały, że znajdujący się dokładnie
po drugiej stronie globu Niemcy
postanowili całkowicie zrezygnować z produkcji energii atomowej
i zastąpić ją energią odnawialną.
To nic, że niemieckie elektrownie
zostały zbudowane na terenach
sejsmicznie stabilnych, a tsunami
im nie zagraża. „Sicher ist sicher”.
Dziś prąd elektryczny w Niemczech
jest drogi jak nigdy dotąd. Trzeba
kupować go dodatkowo w Czechach
i Francji. Z elektrowni atomowych.
Czy „german Angst” istnieje naprawdę? Może wszystkie przytoczone
przykłady są tylko wyrazem ostrożności i przezorności? Ten dylemat
chyba każdy musi rozstrzygnąć
sam. Spotykając Niemców, jak
również każdego innego człowieka, warto jednak nie kierować się
uprzedzeniami i patrzeć na nie
z przymrużeniem oka.
Również na „german Angst”.
Przemysław JACKOWSKI

O kradzieżach bez kurtuazji
Dokończenie ze str. I
Dla przykładu: w depozycie
komisariatu w Mierzynie znajdują
się odebrane złodziejom baterie
solarne, po które żaden niemiecki
właściciel od dłuższego czasu nie
chce się zgłosić.
Niejako dla równowagi, komisarz
poinformował też o zdarzających się
wypadkach „niepłacenia za paliwo”
przez niemieckich tankturystów
w Lubieszynie. Odjeżdżanie spod
dystrybutora bez zapały stało się ponoć rodzajem sportu wśród młodych
niemieckich kierowców. Ponieważ
jednak nie ma jak dotąd możliwości
weryfikacji danych z niemieckich
tablic rejestracyjnych, nieuczciwi
pozostają bezkarni.
Była też mowa o procedurach
wiążących ręce funkcjonariuszom

po obu stronach granicy. Przestępstwa tzw. transgraniczne są co do
zasady zgłaszane policji kryminalnej
w Anklam, a ta z kolei kontaktuje
się z polsko-niemieckim biurem
łącznikowym w Świecku. Ze Świecka
informacja biegnie do Szczecina.
O ile w wypadku spektakularnych pościgów transgranicznych
taka procedura ma sens, to już
gdy chodzi o kradzież kosiarki,
wysyłanie helikopterów i depesze
do Świecka to przerost formy, kosztowny i nieskuteczny. Mieszkańcy
przygranicznych wiosek wiedzą już,
że jeśli nad granicą krążą dwa helikoptery Bundespolizei, to znaczy, że
znów skradziono w okolicy kosiarkę
lub wiertarkę. „Mniej helikopterów, a więcej dzielnicowych” – tak
można by podsumować dyskusję
policjantów w Löcknitz.

■■ W KUNSTGEMEINDE Pampsee
(polana między Blankensee i Pampow) szykuje się niespodzianka dla
najmłodszych: nauka bajek polskich
i niemieckich połączona z pieczeniem kiełbasek i zabawą. Program
przygotowała Polsko-Niemiecka
Fundacja Transgraniczna i berlińskie stowarzyszenie AgitPolska.
W niedzielę (1 czerwca) od godz. 16
na polanie Pampsee (przy domku
wodociągowym między Blankensee
i Pampow) dzieci będą bawić się
przy bajkach Brzechwy i Tuwima
czytanych po polsku i tłumaczonych na niemiecki. W rolę bajarzy
wcielą się Mathias Enger i Witold
Bachorz, a za teatrzyk posłuży
tzw. KunstKiosk. Przewidziane są
występy dzieci, konkursy, oprawa
muzyczna. Z Berlina przyjedzie
artystka Barbara Caveng.
Zaproszone są dzieci z rodzicami.
W razie niepogody zabawa przeniesie się do Dorfklubu Blankensee.

(wb)

WYBIERZMY SIĘ

Lękliwy jak Niemiec
WIELU ludzi w Polsce nie może
zrozumieć, dlaczego Niemcy, mimo
że żyją w dobrobycie dobrze zorganizowanego państwa opiekuńczego,
wciąż narzekają i są nieszczęśliwi.
Przyczyną jest lęk. Jest to typowy,
zbiorowy, tzw. niemiecki lęk – „german Angst”.
Bo Niemiec lubi się zastanawiać,
wszystko roztrząsać. Zamiast z radością przyjmować to, co mu życie
przynosi, on się zastanawia, wątpi.
Każdą rzecz musi obejrzeć ze wszystkich stron, wszystko zgłębić. „Lęk
nie jest wyłącznie brakiem odwagi,
lecz palącą troską, ogólnym stanem
zwątpienia i obezwładnienia” –
wyjaśniał dziewiętnastowieczny
słownik języka niemieckiego braci
Grimm. Stan ten można najłatwiej
osiągnąć, dumając nad niedoskonałością świata i niemożliwością
jego naprawienia.
„German Angst” to hasło, które
już na trwałe weszło do terminologii
naukowej świata anglojęzycznego.
Po raz pierwszy zostało użyte przez
dziennikarzy amerykańskich na
początku lat 80. XX wieku. Terminem tym w krajach anglosaskich
określa się niemiecką tendencję do
rozdzielania włosa na czworo i zadziwiający lęk przed przyszłością.
Czy „german Angst” rzeczywiście
istnieje? Nad tym zastanawiają się
sami Niemcy.
„German Angst” jest niezaprzeczalnie przedmiotem badań naukowych. Na ich podstawie wielu
naukowców jest przekonanych, że
Niemcy bardziej niż inne narody mają upodobanie do nieracjonalnych
lęków. Z wyliczeń statystycznych wy-

DZIEŃ DZIECKA

Nie poprzestano jednak na
tym. Od marca działają wspólne
polsko-niemieckie patrole drogowe, nie tylko przy głównych
arteriach, ale i na tzw. zielonych
przejściach. Po polsko-niemieckich ustaleniach rządowych z 16
maja br. policjanci obu krajów
będą mogli bez biurokratycznych
przeszkód kontynuować pościgi
w kraju sąsiada. W najbliższych
miesiącach letnich w wioskach
takich, jak: Blankensee, Grambow,
Krackow, Nadrensee czy Hintersee
planowane są spotkania informacyjne mieszkańców, oczywiście
z udziałem polskich i niemieckich
stróżów prawa. A ponieważ będzie
można zadawać pytania z sali,
zanosi się na jeszcze bardziej
konkretne i rzeczowe debaty.
Witold BACHORZ

■■ UECKERMÜNDE, 30 maja –■
1 czerwca: Haff-Sail – X Dni Żeglarstwa. W programie: regaty (zapisy
30 maja o godz. 18 w restauracji
Backbord przy nabrzeżu), wyścigi
wszystkiego co pływa, atrakcje dla
dzieci, parady starych samochodów,
motorów i łodzi, fajerwerki itd.
Więcej: www.haff-sail.de (także
po polsku).
■■ SZCZECIN: Dni Kultury Ukraińskiej, 31 maja-1 czerwca. Warsztaty
artystyczne, pokazy kulinarne, koncerty, teatry dla dzieci na dziedzińcu
zamku w Szczecinie.
■■ SZCZECIN, 5-8 czerwca: IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny.
W programie m.in.: koncerty a cappella (5 czerwca), koncert inauguracyjny (filharmonia, 6 czerwca;
A. Borodin „Tańce Połowieckie”,
M. Jasiński „Jubilate-Exultate”),
koncert finałowy (8 czerwca, katedra
św. Jakuba; W. A. Mozart „Msza Koronacyjna”, A. Dvorak „Te Deum”).
■■ POMORZE Przednie, 7-9 czerwca:
dni otwartych galerii i pracowni
artystycznych Kunst:offen. Otwarte będą m.in. galerie i pracownie
w przygranicznych wsiach i miasteczkach: Nowe Warpno, Rieth, Hintersee, Luckow, Ahlbeck, Gegensee,
Blankensee, Linken, Neu Grambow,
Rothenklempenow, Eggesin, Ueckermünde i wielu innych. Wstęp wolny.
Szczegóły: www.kunst-offen.de.
■■ GREIFSWALD, 16-22 czerwca:
68. Tydzień Bachowski. Inauguracja
16 czerwca wieczornym koncertem
dzwonów w trzech gotyckich kościołach Greifswaldu. Każdego dnia
całodzienne spotkania z muzyką
zakończone wieczornymi i nocnymi koncertami oratoryjnymi,
organowymi, jazzowymi.
■■ BERLIN, 14-15 czerwca: Festyn
na Kulturforum. Przez całe dnie
muzyka, teatr, plastyka, m.in. prezentacje Nowej Galerii Narodowej,
koncerty w Muzeum Instrumentów
i kościele św. Mateusza, pokazy mody, „Carmina Burana” na wolnym
powietrzu w wykonaniu Filharmoników Berlińskich, chórów katedry
berlińskiej i berlińskiego radia,
solistów. Kulturforum jest tuż przy
pl. Poczdamskim. Szczegóły, bilety:
www.berliner-philharmoniker.de.
■■ BERLIN, 30 czerwca, godz. 20:
koncert „Viva Vivaldi”. W sali kameralnej Filharmonii Berlińskiej zagra
szczecinianin Krzysztof Meisinger
(gitara) i Capella Bydgostiensis.

