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Lata świetlne Świnoujścia

Z Dwa dni trwało w Szczecinie XXII Forum Polskich Regionów Granicznych zorganizowane przez biuro SGP Euroregionu Pomerania. Reprezentowanych było piętnaście z szesnastu euroregionów działających na granicach Polski. Dzień przed spotkaniem obradowało Walne Zebranie Delegatów
Federacji Euroregionów RP. Mówiono m.in. o problemach na granicy wschodniej. Delegaci euroregionów poznawali m.in. przedsięwzięcia zrealizowane
w Zachodniopomorskiem z funduszy unijnych. Z entuzjastyczną oceną spotkały się: Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Fort
Zachodni w Świnoujściu i działalność Stowarzyszenia Słowian i Wikingów w Wolinie. Dla wielu zaskoczeniem był fakt, że stowarzyszenie tworzy
aż trzydzieści miejsc pracy. Delegat Euroregionu Bałtyk, obejmującego m.in. wybrzeże wschodnie, spacerując po świnoujskiej promenadzie, mówił:
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
– Świnoujście wyprzedziło nasze kurorty o lata świetlne. Na granicy euroregiony stanęły do wspólnego zdjęcia. (b.t.)
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Landpartie w Blankensee

BERLIN

Wystawa niezauważona w Polsce

Wszyscy jesteśmy
azylantami

Polski Wrzesień
nad Szprewą

Witold BACHORZ

Krzysztof RUCHNIEWICZ

NIE dziw, że kto tego dnia przejeżdżał przez senne
przygraniczne Blankensee, mógł być co najmniej zdziwiony.
Na odcinku niespełna dwustu metrów mógł bowiem spotkać
grupę uchodźców z Erytrei, potem z Syrii, a przy Dorfklubie –
miejscowych, czyli Niemców i Polaków.

1 WRZEŚNIA przed Bramą Brandenburską w Berlinie otwarto
wystawę plenerową poświęconą agresji na Polskę w 1939 r.
Ponieważ staram się na bieżąco śledzić enuncjacje prasowe
różnych kolorów i odcieni, stwierdziłem że wydarzenie to nie
zostało w Polsce odnotowane. Szkoda.

DOTYCHCZAS za egzotyczny
fenomen „robili” tutejsi osadnicy
polscy, przyciągając niemieckie,
polskie, a nawet ukraińskie telewizje

WYSTAWA, zorganizowana
przez niemiecką Fundację Topografia Terroru (udostępnia ona
również w Berlinie wystawę o Powstaniu Warszawskim), zasługuje
na dłuższy komentarz.
* * *
Centrum Berlina. Ile razy przechodziliśmy wzdłuż alei Unter den
Linden… Wystawa, znajdująca się
na Parizer Platz, w bliskim sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej, nie
pokazuje miłego dla oka tematu,
który potwierdzałby przekonanie, że
Berlin jest cool. Ona właściwie może
zepsuć nastrój spokojnego zwiedzania
metropolii. Zmusza do zatrzymania
się. Poświęcona jest atakowi Niemiec
na Polskę we wrześniu 1939 r.
* * *
Wystawy plenerowe można oglądać niezależnie od pory dnia, no i bez
ponoszenia kosztów. Organizatorzy
muszą jednak spełnić kilka warunków. Pokazywane treści trzeba dalece
redukować. Na planie pierwszym
umieszcza się wielkoformatowe
zdjęcia. Mają zaintrygować przechodnia, zachęcić do zatrzymania
się i zapoznania z treścią.
* * *
Wystawa „Vernichtungskrieg in
Polen” („Wojna wyniszczająca przeciw Polsce”) składa się z dziesięciu
wielkoformatowych plansz. Teksty
są po niemiecku i angielsku, a ich
autorami są prof. Günter Morsch
i dr Katharina Steinberg. Napaść na
Polskę jest poprzedzona informacjami

Stolca, zainspirowana przez animatorów z Teatru KANA i Zamku
Bröllin. Jej nazwa: Landpartie 2014.
Kluczem do niej było słabo jeszcze

Azylanci z Erytrei spontanicznie zaimprowizowali koncert na bębnach.
Fot. Witold BACHORZ

i odpowiadając niezmiennie (i do
znudzenia) wciąż na to samo pytanie:
„Jak wam się tu ludzie z tymi Niemcami żyje?”. A ponieważ odpowiedzi
były równie banalne i nudne („nie
biją, piją jak my”), to co bardziej
inteligentni dziennikarze szybko się
połapali, że takie pytania uchodzą
na wsi za obciach. W zasadzie zadają
je już tylko reporterzy z Warszawy.
Ale tamtego dnia słuszne zadziwienie przybysza mogła spowodować
wspólna akcja mieszkańców Blankensee, Pampow i zagranicznego

w Polsce rozpoznawane pojęcie
„Willkommenskultur”.
Najprościej można je przetłumaczyć: „kultura powitania”. Jednak nie
w znaczeniu naszej staropolskiej gościnności, nakazującej gościa obficie
napoić i nakarmić, a na trzeci dzień
pożegnać. W dzisiejszych Niemczech,
kraju docelowym kilku pokoleń
imigrantów, kultura powitania oznacza: gościa przyjąć, zaakceptować
i pozwolić mu zamienić status gościa
na status tubylca.
Dokończenie na str. II

o zmianach w Niemczech lat trzydziestych. Skrótowo przedstawiono
główne etapy przejmowania władzy
przez nazistów, podstawy ich polityki,
terror wobec obywateli niemieckich.
Następna plansza dotyczy militaryzacji i przygotowań do wojny. Przypomina, że wkroczenie Wehrmachtu
do Nadrenii było nie tylko złamaniem
traktatów, lecz odbyło się przy całkowitej bierności państw zwycięskich
w pierwszej wojnie światowej.
Polityce kolejnych „faktów dokonanych”, entuzjastycznie przyjmowanej przez Niemców, poświęcone
są kolejne plansze: „Od Monachium
do Moskwy” i „Droga do wojny”.
Duże wrażenie robi mało znane
zdjęcie Stalina i osobistego fotografa Hitlera, Heinricha Hoffmanna,
wznoszących toast po podpisaniu
paktu Ribbentrop-Mołotow.
Kolejna plansza dotyczy przygotowań do ataku na Polskę. Autorzy
zwracają uwagę na tworzenie list
proskrypcyjnych. Piszą, że objęły
one ponad 60 tysięcy osób, które
miały być w pierwszej kolejności
aresztowane lub od razu zamordowane. Przypominają poprzedzające
wojnę akcje dywersyjne.
„Atak na Polskę” to następna
plansza. Tekst jest trafny: „1 września
1939 r. niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę. Od początku kampania
w Polsce była wojną wyniszczającą,
w której naziści realizowali politykę
antysemityzmu i rasizmu.
Dokończenie na str. II

■ WŁADZE Niemiec prowadzą
szeroko zakrojone działania na
rzecz rozpoznania skrajnych
środowisk islamskich.
■ 10 WRZEŚNIA prezydent RP
Bronisław Komorski przemawiał
w czasie posiedzenia Bundestagu, upamiętniającego napaść
hitlerowskich Niemiec na Polskę. Przypominając niemieckie
zbrodnie, mówił o sukcesach
czasu pojednania, zaakcentował
niebezpieczeństwa polityki Rosji
wobec Ukrainy. Przewodniczący
Bundestagu Norbert Lammert
mówił „o cudzie pojednania
między Polakami i Niemcami
mimo tragicznych doświadczeń
okresu, gdy Polskę okupowały
nazistowskie Niemcy”. Podkreślił,
że w wyniku okupacji „Polska
stała się największym cmentarzem europejskiej cywilizacji”.
■ 3 PAŹDZIERNIKA to Dzień
Jedności Niemiec (Der Tag der
Deutschen Einheit), najważniejsze święto współczesnych
Niemiec, jedyne wprowadzone
przez władze federalne na terenie
wszystkich landów.
■ W SAKSONII, Turyngii
i Brandenburgii odbyły się wybory do parlamentów krajowych.
W 126-osobowym parlamencie
Saksonii chadecy mają teraz
59 miejsc, Lewica 27, SPD – 18,
Alternative für Deutschland –
14, Zieloni – 8. Do parlamentu
nie weszła NPD. Nie weszła też
FDP, która współtworzyła rząd.
Premier Stanisław Tillich tworzy teraz rząd koalicyjny z SPD.
W Brandenburgii tradycyjnie
wygrała SPD, która do 88-osobowego parlamentu wprowadziła
30 posłów. CDU ma 21 posłów,
Lewica – 17, Alternative für
Deutschland – 11, Zieloni – 6,
Brandenburskie Zrzeszenie Ruchów Obywatelskich – 3. Premier
Dietmar Woidke (SPD) tworzy
rząd z CDU. Landem rządziła
dotychczas koalicja SPD/Lewica.
Wybory w Turyngii wygrała CDU,
zdobywając 34 miejsca w 91-osobowym parlamencie. Lewica ma
28 miejsc, SPD 12, Alternative
für Deutschland 11, Zieloni 6.
Powstaje rząd CDU/SPD.
■ W WYBORACH sukces odniosła
nowa narodowo-konserwatywna
partia Alternative für Deutschland.
Lokuje się na prawo od CDU,
wyrzeka się związków z NPD.
Mówi się, że jest „partią protestu”.
Odebrała niezadowoloną część
elektoratu wszystkim partiom.
■ MIESZKAŃCY przygranicznego Gartz (Brandenburgia) pochowali na miejscowym cmentarzu
noworodka, którego zwłoki znaleźli latem w trzcinach nad Odrą.
Policja nie wykryła sprawców
śmierci dziecka.
■ W 71. ROCZNICĘ wywozu
więźniów z ośrodka w Peenemünde do obozu Mittelbau-Dora odbędą się w Peenemünde
polsko-niemieckie uroczystości.
■ NIEMIECCY ekonomiści alarmują, że starzenie się społeczeństwa będzie hamować wzrost
gospodarczy RFN, który w 2030
r. może wynieść tylko 0,5 proc.
■ PRAWIE 2000 firm i instytucji publicznych podpisało już
w RFN „Kartę Różnorodności”
(„Charta der Vielfalt”). Jej celem
jest wspieranie takiego otoczenia
pracy, w którym pracownicy
znajdą wspólne wartości niezależnie od płci, narodowości,
pochodzenia etnicznego, religii,
światopoglądu, poziomu niepełnosprawności, wieku, orientacji
seksualnej.
(b)
7459-14-A
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Wszyscy jesteśmy
azylantami
Dokończenie ze str. I
Na polsko-niemieckim pograniczu bywa
z tym różnie. Na pewno nie sielankowo. O tym,
jak trudno tu zostać „swojakiem”, niech świadczy los pewnego Ślązaka z Borken. Jako 11-letni chłopiec przyjechał z rodzicami do NRD
w roku 1973. Tu skończył szkołę, nauczył
się zawodu i założył własną, stuprocentowo
niemiecką rodzinę. Minęło ponad 40 lat, ale
dla sąsiadów wciąż jest „nietutejszy”. Ba! Dla
zasiedziałych rodzin niemieckich przybyszami
wciąż są potomkowie powojennych wypędzonych, którzy przenieśli się tu po 1945 r. z Rzędzin, Trzeszczyna, Będargowa, a więc z wiosek
oddalonych raptem o kilka kilometrów.
Zresztą – kim właściwie są tzw. zasiedziali Niemcy („Einheimische”)? Gdyby dobrze
poszperać, okazałoby się, że są potomkami
XVIII-wiecznych kolonistów z Hesji, Polski albo
francuskich hugenotów.
Dlatego też tytuł wrześniowej akcji w Blankensee: „Einwandern. Zweiwandern. Dreiwandern” był nie tylko grą słów, lecz dobrze ilu-

Jedna z rzeźb Christiany Rode

Fot. Witold BACHORZ

strował dzisiejszy „przekładaniec” kulturowy
na pograniczu. Prócz podziału na Niemców
tutejszych i nietutejszych doszedł podział na
wiejskich i miastowych. Ci drudzy, tzw. Stadtflüchtlinger (uciekinierzy z miast), pochodzą
najczęściej z Berlina, Drezna, Hamburga,
Karlsruhe i Kolonii.
Najwięcej jest uciekinierów ze Szczecina,
ale Polacy, podobnie jak Litwini czy Ukraińcy,
stanowią odrębną kategorię egzotyki, przyznajmy, że coraz bardziej swojskiej, odkąd
w pobliskim Torgelow uruchomiono Asylenheim
dla uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Niemieccy autochtoni, wbrew propagandzie
NPD, przyjmują to nowe sąsiedztwo ze zrozumieniem. Gdy na mały dziedziniec przed
Dorfklubem zajechał autobus z czarnoskórymi gośćmi z Erytrei, pewna wiekowa dama
z Blankensee rzekła: „W roku 1945 my też
byliśmy tu azylantami”.
Przede wszystkim jednak był to wieczór różnorodności. Edward Orłowski z dworku w Ramin zorganizował warsztaty tanga milonga,
kucharz z Bröllin wraz z miejscowymi gospodyniami wyczarowywali swoiste smaki, można
było zwiedzać Heimatstubę, czyli miniskansen
z czasów Bismarcka i Honeckera, a Kunstkiosk
serwował domowe ciasta. Azylanci z Erytrei
zaimprowizowali koncert na bębnach, a raper
Ibrahim z Syrii porwał do tańca sporą część
widowni (nie tylko tę młodszą).
Wydarzeniem był przyjazd (na taczkach!)
siedmiu rzeźb Christiany Rode z cyklu „Wartende” („Czekający”). Osobliwością „Czekających” jest to, że podróżują z autorką po całych
Niemczech środkami komunikacji publicznej
i wystawiane są na dworcach, ulicach, skwerach, przed urzędami, w ogródkach przydomowych. Każda z rzeźb na czas pobytu
w danej miejscowości ma swojego opiekuna.
Tak było w Pampow i Blankensee. Przez tydzień
rzeźby obserwowały życie wsi oczami swoich
opiekunów. Spostrzeżenia skrzętnie utrwalono
w „dzienniczkach podróży”, przypisanych do
każdej z rzeźb.
Na późny wieczór zapowiedziano premierę dokumentalnego filmu braci Michała
i Pawła Kulików „Ogród po drugiej stronie
rzeki”, który opowiada o przodkach Marka
Brzezińskiego z Gryfina, którzy na dzisiejszym pograniczu zamieszkali jeszcze przed
wojną, gdy nie było to jeszcze pogranicze.
Projekcja filmu odbyła się w starej, specjalnie
na tę okazję uprzątniętej kaplicy baptystów
w Blankensee (dziś własność Sussane Völm).
Ciekawie było oglądać reakcje polskich i niemieckich widzów, na co dzień sąsiadów
w przygranicznych wioskach.
Po wieczorze dało się słyszeć opinie, że
tzw. Willkommenskultur warto już zastąpić
inną formą kultury – mianowicie Kultur der Teilhabe, czyli kulturą współuczestnictwa. Okres
powitań i kurtuazji mamy już na pograniczu za
sobą. Przed nami czas stopniowego wrastania we wspólną codzienność, która nie musi
być wcale siermiężna. Może być inspirująca
i zadziwiająca.
Zwłaszcza że są miejsca i azyle – jak
chociażby odnowiona kaplica baptystów
– w których można to „wspólne” robić. I co
najważniejsze – są ludzie, z którymi i dla
których warto to robić.

Witold BACHORZ
■■ Jeden z „uciekinierów” ze Szczecina na
niemieckie pogranicze

RAPORT

O nauczaniu języka polskiego

PUBLICYSTYKA

Języki wspólnego pogranicza
AGLOMERACJA szczecińska jest wyjątkowo ważna dla obszaru
granicznego w powiecie Vorpommern-Greifswald (Pomorze
Przednie-Greifswald). Nie od dziś mówi się tu, że dzięki sile
Szczecina polski rynek pracy i polskie szkolnictwo będą
z czasem w coraz większym stopniu oddziaływać na ten obszar.
UDZIAŁ jego niemieckich
mieszkańców w korzystaniu z szans,
stwarzanych przez aglomerację,
uniemożliwia (utrudnia) brak umiejętności, które odpowiadałyby jej
potrzebom.

W dawnym Uecker-Randow
Mieszkańcy Szczecina już jakiś
czas temu odkryli tereny po niemieckiej stronie granicy, a wielu
osiedliło się w dawnym powiecie
Uecker-Randow. Z końcem roku
2010 było tam zarejestrowanych
1667 obcokrajowców, z czego aż 1258
(76 proc.) to Polacy. Pracodawcy
i pracownicy z Polski spowalniają
proces wyludniania się regionu,
a tym samym przyczyniają się do
tworzenia nowych miejsc pracy.
W dawnym powiecie Uecker-Randow (dziś to część powiatu
Vorpommern-Greifswald) było
w 2011 r. zarejestrowanych dwieście
przedsiębiorstw z polskim kapitałem, zarządem lub wspólnikami,
działających przede wszystkim
w handlu i usługach. Polskie rodziny zapewniają dalsze istnienie
niemieckich szkół i przedszkoli.
Oddalone o 25 km od Szczecina
miasteczko Löcknitz liczy około
3000 mieszkańców, z czego 10 proc.
ma polskie pochodzenie. Niewystarczające kompetencje językowe
są dla nich ogromnym problemem,
tworząc barierę w kontaktach
z mieszkańcami i niemieckimi
urzędami.
Patrząc w przyszłość, niektóre
przedszkola i szkoły średnie oferują
już naukę języka polskiego, jednak
skuteczności nauczania przeszkadzają niekorzystne rozwiązania
systemowe. Dotyczy to szczególnie
wczesnego kształcenia językowego
i ciągłości nauki. W szkołach zawodowych nie ma nauki polskiego.
Opracowywanie raportu
W Niemczech system nauczania
języków jest inny niż w Polsce.
W szkołach powszechnych oprócz
angielskiego można się tu uczyć języka kraju pochodzenia jako języka

pierwszego lub drugiego. Zależy to
od warunków w rejonie działania
szkoły (przedszkola), głównie od
liczby dzieci, mających pochodzenie
inne niż niemieckie.
Analizą ofert nauki języka polskiego na niemieckim pograniczu
pomorskim zajął się Instytut Sla-

drugiego i polskiego jako języka
kraju pochodzenia.

Potrzebny wspólny koncept
Stwierdzono, że oferta nauki
języków obcych, skupiająca się
głównie na angielskim i francuskim oraz wprowadzenie nauki
polskiego jako drugiego języka
obcego dopiero w klasie siódmej
szkoły podstawowej, ignoruje zarówno regionalne potrzeby, jak
i wyniki badań potwierdzających,
że wczesne rozpoczynanie nauki

Niemieckie lotnictwo wspierało piechotę i dywizje
pancerne, bezlitośnie ostrzeliwując tereny zamieszkałe
i kolumny uchodźców. Tysiące cywilów zginęło. Ostatnie
polskie jednostki skapitulowały 6 października 1939 r.
17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do wschodniej Polski. Radzieckie jednostki rozpoczęły masowe
rozstrzeliwania ludności oraz przymusowe przesiedlenia”.
Sojusz z Moskwą ilustruje zdjęcie niemieckich i radzieckich oficerów, rozmawiających 22 września 1939 r. na
tle portretu Stalina. To ważny punkt wystawy, gdyż okres
współpracy w latach 1939-41 między Hitlerem a Stalinem
często pomijany jest w dyskusjach niemieckich.
***
Dwie następne tablice poświęcono pierwszym miesiącom okupacji. Na tablicy „Prześladowanie i terror”
czytamy: „Niemieccy okupanci zamordowali na wcielonych
do Rzeszy terenach dziesiątki tysięcy księży, profesorów,
nauczycieli, dziennikarzy i burmistrzów, wielu zaś wywieziono do obozów koncentracyjnych. W Generalnym
Gubernatorstwie mordy miały miejsce w ramach tzw.
nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej.
Jest m.in. zdjęcie z egzekucji polskich cywilów w Bochni 18 grudnia 1939 r. i obraz Mieczysława Wątorskiego
z 1958 r., mówiący o aresztowaniu profesorów i studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podkreślono tragiczny los
polskich Żydów. Przesiedlenia, wypędzenia i kolejne
przykłady ludobójswa kończą tę część wystawy, która
bezpośrednio związana jest z genezą i wybuchem wojny
oraz polityką okupanta.
7459-14-B

gionalnej Löcknitz, zatem postęp
do zakończenia nauki jest znikomy. Wyraźnie widać lukę w ofercie
edukacyjnej w przedszkolu i szkole
podstawowej.
Lekcje polskiego, odbywające się
stale i regularnie, uczniowie mogą
wybrać dopiero w klasie siódmej.
Jest to drugi język obcy w Szkole
Regionalnej Löcknitz i Gimnazjum
Polsko-Niemieckim. Nauka polskiego jako języka kraju pochodzenia
odbywa się tylko w gimnazjum.

Języka polskiego można się też uczyć na Uniwersytecie Greifswaldzkim.
wistyki Uniwersytetu Greifswaldzkiego na zlecenie Komunalnego
Zarządu Edukacji powiatu Pomorze
Przednie-Greifswald. Przedstawiono
ekspertyzę, składającą się z dwóch
części.
Część pierwsza to wykaz ofert
nauki polskiego w przedszkolach
i szkołach Meklemburgii-Pomorza
Przedniego oraz analiza ogólnych
warunków polityki edukacyjnej
w porównaniu z Saksonią, Brandenburgią i Berlinem.
W części drugiej zawarta jest
koncepcja ciągłości nauczania polskiego od przedszkola do szkoły
ponadpodstawowej w przygranicznych gminach Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) i Heringsdorf/
Ahlbeck (Uznam). Pracowali nad nią
dyrektorzy szkół i przedszkoli z obu
gmin przy pomocy fachowców z uniwersytetu i urzędu powiatowego.
Z uwagi na rosnącą liczbę
uczniów pochodzenia polskiego
na analizowanym terenie, w koncepcji – oprócz nauki polskiego
jako języka obcego – uwzględniono
nauczanie niemieckiego jako języka

języka ma pozytywny wpływ na
funkcjonalność zdobywanych umiejętności. Dlatego wczesną naukę
języka sąsiada i zdobywanie wiedzy
o jego kraju powinno się uznać
za ważne cele procesu edukacji.
W strefie przygranicznej chodzi
o zdobycie kwalifikacji i umiejętności kluczowych, poprawiających
pozycję na rynku pracy. Dzieciom,
młodzieży i dorosłym, mieszkającym
w tym regionie, musi zostać przedstawiona taka oferta edukacyjna,
która pozwoli im realizować swoje
aspiracje po obu stronach granicy.
Konieczne są odpowiednie decyzje
władz landu.
Nauka języka sąsiada powinna
być na pograniczu zapewniona od
przedszkola po kolejne szkoły różnego typu.

Przykład Löcknitz
W Löcknitz działa Polsko-Niemieckie Partnerstwo Oświatowe,
tworzone przez pięć placówek.
Obecnie naukę języka polskiego
uczniowie niemieccy mogą podjąć
dopiero w piątej klasie Szkoły Re-

Polski Wrzesień nad Szprewą
Dokończenie ze str. I
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***
Wystawę kończy tablica poświęcona pamięci w Polsce
i Niemczech. Ilustracją jest zdjęcie kanclerza Willy’ego
Brandta, który klęczy przed Pomnikiem Bohaterów Getta
w Warszawie. Autorzy krótko przypominają relacje polsko-niemieckie po 1945 r. i zróżnicowane podejście do
historii.
Moim zdaniem można było bardziej podkreślić różnice. RFN stosunkowo późno postanowiła zmierzyć się
z tym tematem, a dopiero w ostatnich dziesięcioleciach
częściej dyskutuje się tam o ofiarach i zniszczeniach
na Wschodzie. W NRD problem rozrachunku był ograniczony do wysiłków pojedynczych osób, nielicznych
przedstawicieli Kościołów i opozycji.
***
Narzekając na niemiecką politykę historyczną, nie
doceniamy chyba faktu, że ostatnio często i w różnych
formach polska historia jest w Niemczech obecna.
Przypomnijmy, że w siedzibie Fundacji Topografia
Terroru czynna jest do 26 października wystawa o Powstaniu Warszawskim (informacja była w lipcowym
wydaniu „przez granice”). Dopełniają ją dyskusje
z udziałem polskich historyków. 29 września w Fundacji
Konrada Adenauera (Tiergartenstrasse 35, godz. 18)
odbędzie się debata „Polska w czasie dwóch dyktatur. Od paktu Ribbentrop-Mołotow przez Powstanie
Warszawskie do upadku komunizmu” (tłumaczenie
symultaniczne).

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Profesor, dyrektor Instytutu im. Willy’ego Brandta Wystawa znajduje się na Parizer Platz, w bliskim sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej.
we Wrocławiu

Fot. Krzysztof RUCHNIEWICZ

Fot. Universität Greifswald

Przykład Ahlbeck/
Heringsdorf
W Europejskim Zespole Szkół
Wyspy Uznam (gmina Heringsdorf/
Ahlbeck) nauczanie języka sąsiada
zaczyna się formalnie od klasy siódmej. Język polski można wybrać jako
drugi język obcy w gimnazjum, bądź
jako przedmiot nadobowiązkowy
w szkole regionalnej. Zespół Szkół
współpracuje z polskimi szkołami partnerskimi w Świnoujściu.
Starania dyrektora i nauczycieli
polskiego, aby nauka języka zaczynała się formalnie już w ostatnich
dwóch latach szkoły podstawowej,
były dotąd bezowocne. Możliwość
nauki polskiego w grupach roboczych już od klasy piątej wynika
wyłącznie z zaangażowania dyrekcji
i nauczycieli.
W Szkole Podstawowej w Heringsdorfie pierwsze spotkania
z językiem polskim odbywają się
w ramach grupy „Spotkanie heisst
Begegnung“. Grupa ta, finansowo
wspierana przez władze oświatowe
landu, kładzie nacisk na kontakty
z polską szkołą w Świnoujściu. W Ze-

PROJEKTY

spole Szkół nie prowadzi się jednak
systematycznych lekcji polskiego,
nastawionych na wynik. Brakuje
programu nauczania polskiej kultury i języka, odpowiadającego
potrzebom.
Z inicjatywy gminy Heringsdorf
regularne zajęcia w języku polskim
oferowane są w dwóch z czterech
tamtejszych przedszkoli. Gmina
zatrudnia opiekunkę z Polski. W Heringsdorfie nie uczy się polskiego
jako języka kraju pochodzenia.

Uczyć skutecznie
Przypomnijmy, że decydujące
dla skutecznego wspierania wielojęzyczności jest wczesne rozpoczynanie nauki języka. Sensowne
jest to jedynie wtedy, gdy na kolejnych etapach nauczania i na
odpowiednio wysokim poziomie
zapewnione jest ciągłe wykorzystywanie opanowanych umiejętności.
Gdy ciągłości nie ma, wczesne
rozpoczynanie nauki języka nie
przynosi znacząco lepszych wyników, niż rozpoczynanie późniejsze.
Dlatego konieczne jest dopasowanie programu szkoły podstawowej
do koncepcji nauczania języków
obcych w przedszkolu i szkołach
ponadpodstawowych. Konieczne
jest systemowe przygotowywanie
pedagogów oraz dobór form i metod nauczania.
W stronę systemu
Ciągłość nauczania polskiego
jako drugiego względnie pierwszego języka obcego oznacza, że
uczniowie mogą w ramach zajęć
obowiązkowych uczyć się języka
systematycznie i w sposób zorientowany na wyniki.
Codzienne kontakty z dziećmi
i młodzieżą, dla której polski jest
językiem ojczystym, uznanie znaczenia wielojęzyczności w kulturze
szkolnej, a także regularne wspólne
zajęcia ze szkołami partnerskimi,
wspierają naukę języka i zdobywanie kompetencji interkulturowych
w rejonie przygranicznym. Tylko
taki system umożliwi kształcenie
dla potrzeb pogranicza i umożliwi
jego mieszkańcom aktywny udział
w rozwoju aglomeracji Szczecina.

Marek FIAŁEK
■■ Uniwersytet im. Ernsta-Moritza-■
-Arndta w Greifswaldzie
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Wspólny film TVP 1 i telewizji ZDF

Jak opowiadać o wojnie?
UBIEGŁOROCZNA „wpadka” telewizji ZDF
z miniserialem „Nasze matki, nasi ojcowie”
nie pozostała bez echa w Niemczech. Pod
wpływem krytyki z Polski ZDF wyprodukowała
dodatkowy film, w którym pokazano politykę
okupacyjną Niemiec wobec Polski. Powtarzano
go w następnych miesiącach przed ponowną
projekcją miniserialu.
Postanowiono jednak pójść krok dalej i dla widzów
w Polsce i w Niemczech przygotować nową produkcję.
Przed 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej ZDF
i TVP 1 nawiązały współpracę, której owocem jest
dwuczęściowy film, poświęcony wybuchowi wojny
i okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Na
początku września wyemitowano go w obu stacjach
niemal jednocześnie.
Pierwszy odcinek poświęcono wybuchowi wojny
(„Druga Wojna. Pierwszy dzień”), drugi – jej przebiegowi na ziemiach polskich („Druga wojna. Pierwsza
ofiara”). Chyba najmocniejszą stroną filmu jest udział
w nim świadków wydarzeń, zwłaszcza że wśród wspominających są Andrzej Wajda i Roman Polański. Pokazano bombardowanie Wielunia, atak na Westerplatte
i obronę Poczty Polskiej w Gdańsku, represje wobec
Polaków i Żydów. Uwagę poświęcono też miesiącom
poprzedzającym wojnę, agresywnej polityce Hitlera
i reakcjom państw zachodnich. Pakt Ribbentrop-Mołotow został pokazany dość szczegółowo, choć tylko na
etapie jego podpisania. Z niewyjaśnionych powodów
nie ma praktycznie nic o jego skutkach. Agresja ZSRR
17 września została całkowicie pominięta, podobnie jak
polityka okupacyjna Moskwy na Kresach Wschodnich.
Andrzej Wajda wspomina pożegnanie zmobilizowanego
ojca. Nie informuje się jednak o tym, że ojciec został
zamordowany w Katyniu.
Pominięcie agresji ZSRR na Polskę jest niezrozumiałe
i zaskakujące. Problem jest mało znany w Niemczech,
mimo że dwuletnia współpraca Berlina z Moskwą
dla przebiegu wojny była bardzo istotna. Nie chodzi
mi bynajmniej o wydłużanie filmu. Sądzę, że można
było akurat ten wątek rozwinąć, rezygnując z innego
– ciekawego, ale dla głównego wątku praktycznie nieistotnego – opisującego losy grupy dzieci niemieckich
Żydów, ewakuowanych w przededniu wojny z Niemiec
do Wielkiej Brytanii (pominięto przy tym wypędzenia
z Niemiec Żydów z polskim paszportem, dokonane
brutalnie przed wojną).
W pierwszej części filmu nie znalazł się los tysięcy
cywilów, uciekających na wschód, nie mówi się o postawach mniejszości niemieckiej przed wybuchem
wojny i w pierwszych jej dniach. Ani słowem nie
wspomniano o listach proskrypcyjnych, które pozwoliły wkraczającym jednostkom wojska i policji szybko
aresztować tysiące Polaków. Wydarzenia w Bydgoszczy
w pierwszych dniach września także zostały pominięte.
Skoro dobór świadków nie pozwolił na poruszenie tych
kwestii, mogli to zrobić historycy.
Druga część budzi większe wątpliwości. Zdominowały ją dwa wątki: polityka okupantów wobec
Polaków i los ludności żydowskiej. Widz dowiaduje się
o egzekucjach Polaków i wysiedleniach w pierwszych

miesiącach wojny, o pracy przymusowej. Pominięto
jednak rabunek dóbr kultury i ich niszczenie, pacyfikacje wsi, łapanki, próby germanizacji części ludności
i terytoriów (Zamojszczyzna), rozwój systemu obozów
koncentracyjnych i zagłady. Widz prawie nie dowie się
o polskich władzach na uchodźstwie, ruchu oporu (choć
pojawia się Powstanie Warszawskie). Konsekwentnie
nie poruszono sytuacji na ziemiach wschodnich Polski,
okupowanych najpierw przez ZSRR, potem III Rzeszę.
Sporo miejsca poświęcono losom polskich Żydów, lecz
zabrakło wzmianki o powstaniu w getcie warszawskim,
czy masowych mordach na Żydach po ataku na ZSRR.
Na koniec autorzy zasygnalizowali los wysiedlanych
po wojnie Niemców, zajmując się jednak tylko grupą
kolonistów osadzonych na początku wojny w Wielkopolsce. Zabrakło bilansu wojny i jej znaczenia dla
losów Polski.
Po obejrzeniu drugiej części odczuwałem wyraźny
niedosyt. Widz wersji niemieckojęzycznej mógł go
zresztą odczuwać w jeszcze większym stopniu. Między pierwszą a drugą częścią filmu są spore różnice,
wyraźniejsze, gdy ogląda się go w całości. Narracja
w drugim odcinku jest bardziej poszatkowana, co
utrudnia odbiór. W wersji dla niemieckiego widza
zrezygnowano w dodatku z wypowiedzi historyków.
Producenci i nadawcy filmu nie zasygnalizowali jednak
tych różnic. Od reżysera drugiej części dowiedziałem
się, że był to skutek wymogów telewizji niemieckiej,
która musiała dopasować film do ograniczeń ramówki,
więc go skróciła (telewizja polska nadała film dłuższy
o kilka minut). W opinii reżysera skróty nie miały
wpływu na sprawy merytoryczne, z czym trudno się
zgodzić. Pozostawienie w drugiej części jedynie głosu
świadków wzmocniło emocjonalny wydźwięk filmu.
Historycy, nawet w krótkich „wejściach”, wnosili element obiektywizacji. Ponadto zwracali uwagę na ważne
aspekty wydarzeń, które w opowieściach świadków
się nie pojawiały. Szkoda, że widz niemiecki został
takiego wsparcia pozbawiony.
Generalnie oczywiście dobrze się stało, że telewizje
polska i niemiecka postanowiły wspólnie przypomnieć
jeden z najtrudniejszych aspektów relacji polsko-niemieckich. Widać ogromne zaangażowanie osób
i środków, świetny dobór świadków, wykorzystanie
mało znanych filmów z epoki.
Nie jest to jednak dzieło o wyrównanym poziomie.
Pominięcie agresji ZSRR i polityki radzieckiej budzić
musi zdziwienie i zawód, bo przecież były one powiązane z polityką Hitlera wobec Polski. Można więc
mówić o połowicznie wykorzystanej okazji, by z pomocą
telewizji rozpowszechnić w Niemczech nieco wiedzy
o okupowanej Polsce.
Dziś jesteśmy konfrontowani z agresywną polityką
Moskwy. Reagujemy na nią, pamiętając o wydarzeniach
lat 1939-41. W zachodnich mediach można przeczytać, że
Polacy są przewrażliwieni na tym punkcie. Film „Druga
wojna światowa” mógł pokazać milionom niemieckich
widzów, skąd ta nieufność, a nawet strach.
Pomysłodawcom i autorom należą się jednak pochwały za podjęcie tematyki. Może współpraca skłoni
ich do kolejnych realizacji.

Krzysztof RUCHNIEWICZ

Sigurd Faulde z legitymacją WOPR

Ratownicy
z obu stron granicy
– PODJĘCIE z wody wyziębionej matki z dzieckiem, która
nieopatrznie wybrała się z nim pontonem w morze, opatrzenie
stopy niemieckiej dziewczynki, która nadepnęła w wodzie
na kolec i akcja poszukiwawcza na Bałtyku, to tylko kilka
przykładów współpracy polskich i niemieckich ratowników
wodnych – podkreśla Krzysztof Witków.
ZAKOŃCZYŁ się tegoroczny sezon letni w zachodniopomorskim
WOPR. W sumie zorganizowano
ponad tysiąc akcji ratowniczych.
Wiele osób uratowano między innymi dlatego, że w ostatnich latach
znacznie poprawiło się wyposażenie
ratowników.
Poprawiły się też środki łączności
grup interwencyjnych. Na przykład dzięki trzem przemiennikom
częstotliwości na blisko 80 proc.
powierzchni Zalewu Szczecińskiego
można nawiązać łączność bezpośrednio z łodzi.
W czerwcu tego roku zakończył
się ostatni etap projektu, mającego

na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych we współpracy polskich
i niemieckich ratowników wodnych.
Został sfinansowany z Funduszu
Małych Projektów Euroregionu
Pomerania, a skierowany był do
zachodniopomorskich Grup Interwencyjnych WOPR oraz ratowników
z Meklemburgii-Pomorza Przedniego
i Brandenburgii.
Ratownicy wodni z Polski i Niemiec współpracują nie od dziś.
Pierwsze wspólne szkolenie w ramach projektu dotyczyło ratownictwa powodziowego i odbyło się
w październiku 2013 r. w Moryniu.

Ratownicy spędzali w wodzie nawet
po kilka godzin dziennie, ćwicząc
scenariusze ewakuacji powodzian.
Wspólnie ze strażakami poznawali
obsługę piaskarki do budowy wałów
przeciwpowodziowych i pompy do
napełniania zapór z rękawów wodnych. Na Odrze sprawdzali łączność
z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Niemieccy ratownicy
przedstawili swój system działania,
sprawdzony w czasie powodzi w Bawarii, Saksonii i Turyngii w 2013 r.
Na początku czerwca br. w Bielinku kontynuowano projekt. Tym
razem mówiono m.in. o kategoryzacji
kąpielisk i miejsc do kąpieli na terenach przygranicznych. Uczestnicy
projektu uczyli się, jak doskonalić
współpracę, komunikację i koordynację podczas zabezpieczania
wypadków.
System szkolenia polskich ratowników cieszy się uznaniem Niemców.

Sigurd Faulde od siedmiu lat jest członkiem szczecińskiego WOPR


Nasze certyfikaty są tam uznawane
i dlatego Niemcy sami zgłaszają się
na szkolenia w Polsce.
Plażowiczów w Ahlbecku i Heringsdorfie (Uznam) oraz Binz (Rugia) od lat chronią polscy ratownicy.
Co roku zachodniopomorski WOPR
wysyła tam dwudziestu z nich.
Cieszą się zasłużonym uznaniem.
Bez nich plaże w niemieckich kurortach byłyby zamknięte przez
większość dnia, bo w Niemczech
ratowników brakuje.
Sigurd Faulde z dumą nosi
polską legitymację ratownika
wodnego. Od siedmiu lat jest

Fot. Zbigniew PLESNER

członkiem szczecińskiego WOPR
i dwukrotnie brał udział w akcjach
pomocy niemieckim żeglarzom
na szczecińskich akwenach. Jest
znany i lubiany. Znakomicie zna
sieć kanałów i przesmyków Międzyodrza. Regularnie opływa je na
swojej małej motorówce, noszącej
imię jego polskiej żony: „Kasia”.
Z podziwem obserwuje rozwój
bazy ratowniczej WOPR, wyposażonej w nowoczesny system
monitoringu i dyżurów, zapewniający natychmiastową reakcję,
gdy nadejdzie wezwanie o pomoc.

Zbigniew PLESNER
7459-14-C
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Nad Jeziorem Nowowarpieńskim

WYBIERZMY SIĘ

Zakątek Rieth

BIELIK siedzi wysoko na drzewie nad brzegiem Jeziora
Nowowarpieńskiego. Pewnie liczy na łatwą zdobycz. Kilka mew
podąża za małym kutrem, który z wolna i w zupełnej ciszy
przybija do pomostu.
Z ŁAWKI pod starymi sosnami
można to wszystko dokładnie obserwować. Szeroki widok rozpościera
się na jezioro, rezerwat ptaków na
wyspie Riether Werder, po Nowe
Warpno i jeszcze dalej, na zalew, aż
po wyspę Wolin. Ławka stoi prawie
na końcu 630-kilometrowej Trasy
Rowerowej Odra-Nysa, która rozpoczyna się gdzieś w czeskich górach.
Dzięki niej rocznie trafia tu, do Rieth
nad Zalewem Szczecińskim, ponad
6000 rowerzystów. Przejeżdżają przez
Rieth i Riether Stiege.
Mieszka tu rybak Döring. Jego
rodzina pochodzi z Nowego Warpna, gdzie jego ojciec był rybakiem.
Nad tym samym Jeziorem Nowowarpieńskim, na którym tutaj
w Rieth rybaczy dziś jego syn.

ceny w skupie lecą na łeb na szyję.
Wokół ryby toczy się wiele
spraw w Rieth. Ryba przez całe
stulecia stanowiła o życiu wsi.
Byli tu rybacy, kowal, krawiec,
cieśla i leśniczy. Później doszedł
jeszcze browar, mleczarnia, tartak i sady. Ale to dawno minęło.
Dzisiaj w Rieth są cztery kutry,
które codziennie wychodzą na
wodę i zarzucają sieci daleko
na jeziorze. Niemieccy rybacy
sprzedają spółdzielni jedynie część
swego połowu, resztę – bezpośrednio klientom, którzy przychodzą
głównie z pobliskich wsi.
– Tak, czasem też z domków
letniskowych – mówi rybak Döring
i nie ma na myśli tylko swoich
domków. Bo Rieth bardzo zmieniło

Drogowskazy kierują przybyszów w różne strony maleńkiego Rieth.


Fot. Matthias ENGER

– W dawnych czasach mogliśmy
nieźle żyć z rybactwa – wspomina
rybak Döring. – W Polsce płacą więcej za rybę. Mamy tu teraz polskiego
kolegę, który ma niemiecki numer
rybacki w spółdzielni w Altwarp,
ale jeszcze ani jednej ryby tu
nie sprzedał. Woli sprzedawać
w Nowym Warpnie albo Trzebieży,
tam płacą więcej, no i biorą też
mniejsze ryby. U nas okoń musi
mieć 20 cm, a w Polsce wystarczy
17. Będzie już dobrych parę lat, jak
oprócz łowienia ryb wynajmujemy
pokoje letnikom. I całe szczęście,
że jakieś pieniądze z tego są, gdy
w zalewie nie ma sandacza, albo
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się w ostatnich latach. Z szarej
i zapomnianej wsi rybackiej pośrodku lasu zrobiła się teraz wieś
letniskowa.
* * *
Można by powiedzieć, że nic się
tu nie dzieje. Zaraz za portem rybackim do Jeziora Nowowarpieńskiego
wpada rów, który płynie środkiem
granicy. Nowe Warpno, widoczne
z Rieth po drugiej stronie brzegu
jeziora, jest osiągalne pieszo bądź
rowerem tylko przez stary mostek
kolejowy i piaszczystą drogę w lesie.
W Rieth, inaczej niż u polskich
sąsiadów, nie ma nowej promenady, ani nowo wybrukowanych

miejskich uliczek. Nawet ostatnie
sto metrów drogi do starego mostku jest zaniedbane i piaszczyste.
Zarząd gminy został już dawno
temu przeniesiony do miasteczka
Eggesin i Rieth jest dziś administracyjnie przysiółkiem wioski
Luckow. Niczym nie różni się od
Hintersee, Warnołęki, Brzózek,
wsi po obu stronach granicy. Rynek pracy: zero ogłoszeń, sklepy
od dawna pozamykane. Sporo
ludzi stąd wywędrowało, przede
wszystkim młodych. Dziś Rieth
ze swoimi 150 mieszkańcami jest
znów prawie tak małe, jak w XVIII
wieku. Zapominany zakątek na
skraju Puszczy Wkrzańskiej.
* * *
A przecież jest tu dziś inaczej!
Jest nowa przystań dla łodzi przy
porcie, czyste kąpieliska na skraju
lasu i dużo małych, biało-brązowych
drogowskazów, które kierują przybyszy w różne strony: do pensjonatu
Klatschmohn, do Cafe Klönstuv, do
pokojów dla rowerzystów u pani
Döring, do stajni jeździeckiej, do
kąpieliska leśnego, kościółka wiejskiego, do starej szkoły i Bóg wie,
dokąd jeszcze.
* * *
Kiedyś ten zakątek odkryli menedżer turystyki Marco Dorca i architekt Dark Bartelt. W 1999 r. odnowili
wiejską perełkę – fachwerkhaus
z XIX w. i zakochali się w marzycielsko-sennym krajobrazie („traumhafte
Landschaft”, jak mawiają Niemcy).
Rozszerzyli działalność i narodziła
się nazwa spółki – „Traum Haff”
(czyli Zalew Marzeń).
Dziś w malutkim Rieth wynajmują 176 miejsc noclegowych
w 25 domkach. Niektóre z nich
latami stały puste, inne zbudowano, nawiązując do tradycji. Nowe
drewniane domki są w stylu prawie
skandynawskim, albo też oddają
ducha domków kolonistów z ich
XVIII-wieczną elegancją.
Za dwójką odkrywców Rieth
podążyli następni. I dziś Katja
Gaugel, która przyjechała z Badenii-Wirtembergii, serwuje wypieki
i rozmaite dania w swojej Cafe
Klönstuv. Berlińczyk Mike Schlegel
obwozi gości po parku krajobrazowym Am Stettiner Haff bryczką
zaprzężoną w pełnokrwiste konie.
Silke Wendt, pochodząca z Emsland, raczy gości dietą wegetariańską w pensjonacie Klatschmohn
i zaprasza na warsztaty wyrobu
makaronu i pieczenia chleba.
Düsseldorfczyk Dietmar Janz
wynajmuje w starej szkole poko-

Flaga zakątka Rieth
je gościnne, prowadzi „Hotel na
Sianie” (pod strzechą stodoły),
a w ogrodzie urządził pole namiotowe. Ulrike Siedl z Zagłębia
Ruhry proponuje „kreatywny wypoczynek” i – jak przystało na specjalistkę od marketingu – dba o to,
aby Rieth było znane w świecie.
* * *
W tym zakątku nie tylko gospodarze, ale i goście są z całych
Niemiec. Widzi się auta z Nadrenii, Bawarii, ale też z sąsiedztwa.
Rodziny z dziećmi, pary i parki,
wyciągają rowery i poddają się
urokom natury. Szukają wytchnienia w „nibylandii”, tu, gdzie „nic
się nie dzieje”, nie ma korków
i sznurów samochodów, z dala
od zgiełku.
* * *
Rieth rośnie z roku na rok.
Przedsiębiorczość przybyszów wybudziła wioskę z letargu. Powstała
sieć małych firm. Razem działają
i starają się wypracować nową
markę: Riether Winkel – Zakątek
Riether. Oferują wakacje w siodle,
przejażdżki bryczką, łowienie ryb,
a pewna pani muzyk z Altwarp
wynajmuje pokoje, salę do prób
i daje lekcje muzyki.
Razem postawili już sporo biało-brązowych drogowskazów. Przed
każdym z domów, które należą do
sieci, stoi flaga z rekomendacją:
„Zatrzymaj się w Zakątku Rieth”.
* * *
– To było dobre lato – mówi sympatyczna niewiasta, podająca kawę
w portowym imbisie. – Mnóstwo
ludzi przyjechało, sporo jachtami
i sporo z Polski. Skąd? Sądzę, że
z Nowego Warpna, to jest jakieś
10 kilometrów stąd, lasem. Ale dokładnej drogi panom nie powiem.
Nigdy tam nie byłam.

Mathias ENGER,

Witold BACHORZ

Dobre kontakty trzeba stale pielęgnować

Deklaracja Szczecińska
FRAKCJA SPD w parlamencie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego zorganizowała posiedzenie wyjazdowe
w Szczecinie. Uczestniczył w nim premier landu Erwin
Sellering (SPD) i kilku ministrów jego rządu. Przedstawicieli
frakcji przyjął wojewoda Marek Tałasiewicz, w części obrad
uczestniczyli marszałek województwa Olgierd Geblewicz
i wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska.
NA zakończenie trzydniowego
spotkania członkowie frakcji przyjęli Deklarację Szczecińską. Akcentują
w niej wagę kontaktów transgranicznych i umów partnerskich, w tym
współpracy parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego z Sejmikiem
Zachodniopomorskim.
Podkreślają, że 25 lat po rewolucji pokojowej w Europie Wschodniej
pragną „uhonorować czołową rolę
Polski w walce o sprawiedliwość,
wolność i demokrację”, a „przede
wszystkim zdecydowaną postawę
wielu odważnych osób (…), członków NSZZ „Solidarność”, co miało

„decydujący wpływ na wydarzenia
politycznego przełomu 1989 r.”.
Dodają, że współpraca polsko-niemiecka nabrała wyraźnego tempa wraz z wejściem Polski do UE
i strefy Schengen. W ciągu dziesięciu lat obroty handlowe między Polską a Niemcami wzrosły
trzykrotnie, a Polska jest jednym
z najważniejszych partnerów gospodarczych Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.
„Nasze stosunki z sąsiadem nigdy jeszcze nie były tak dobre jak
obecnie, jednak stale trzeba je pielęgnować i pogłębiać” – oświadczają

parlamentarzyści. Za najistotniejsze
uznają:
– wzmocnienie transgranicznych
struktur społeczeństwa obywatelskiego na rzecz tolerancji i dialogu (…),
wspieranie wzajemnej świadomości
w odniesieniu do historii, kultury
i społeczeństwa;
– pogłębianie współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, zwiększenie
nacisku na naukę języka obcego, tak
polskiego, jak i niemieckiego;
– utworzenie transgranicznego
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
– poszerzenie współpracy w zakresie rynków pracy i kształcenia
zawodowego;
– stworzenie i umacnianie kultury przyjaznej tak pracownikom, jak
i przedsiębiorstwom;
– rozbudowę infrastruktury drogowej, zabezpieczającej rozwój gospodarczy i turystyczny;

– intensyfikację transgranicznej
współpracy policji i służb bezpieczeństwa, zapobieganie i zwalczanie
przestępczości w regionie przygranicznym;
– wspólny rozwój „Regionu
modelowego energia odnawialna”
szczególnie w ramach Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego;
– pogłębienie współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej, medycyny ratunkowej, usług
związanych z ochroną zdrowia;
– lepsze wykorzystanie współpracy na szczeblu parlamentarnym
w celu bardziej efektywnego realizowania wspólnych interesów wobec
Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że nie było to
pierwsze spotkanie niemieckich parlamentarzystów w Szczecinie. Najwyższy czas, by na podobne spotkania
jeździli do Niemiec radni Sejmiku
Zachodniopomorskiego. 
(b.t.)

■■ TRWA XXI Uznamski Festiwal Muzyczny (21. Usedomer Musikfestival), poświęcony muzyce
polskiej. Jego hasło brzmi: „Dziedzictwo muzyki polskiej przed, po
i z Chopinem”. Koncert finałowy
(11 października) w hali dawnej
siłowni w Peenemünde poprowadził
Krzysztof Penderecki. Grać będą
Sinfonia Varsovia i Konstanty A.
Kulka. W festiwalu, którego koncerty
organizowane są na całej wyspie
Uznam, weźmie udział wielu muzyków polskich, wśród nich zespoły
szczecińskie Consortium Sedinum
(4 października w Usedom grać
będzie muzykę pomorską i polską
XVII w.) i kwartet Baltic Neopolis
Orchestra (29 października wystąpi
w Ahlbecku, Melletnhin, Stolpe
i Świnoujściu). 5 października w Heringsdorfie wystawę swoich prac
otworzą świnoujscy artyści plastycy
Ewa Tomczak i Jacek Walczak. 10
października koncert w Świnoujściu
poprowadzą Krzysztof Penderecki
i Arman Tigranyan. Z orkiestrą
Sinfonia Varsovia zagra Felix Klieser
(waltornia). Wykona „Idyllę” na róg
i skrzypce Aleksandra Głazunowa
oraz Koncert na róg i orkiestrę Es-■
-dur Wolfganga A. Mozarta. Klieser,
wybitny wirtuoz, od urodzenia nie
ma rąk. W Świnoujściu wykonane
też zostaną dwa utwory Krzysztofa
Pendereckiego. Szczegóły, bilety:
www.usedomer-musikfestival.de.

Fot. (b.t.)
archiwum
■■ TEATR UckermärkischeFot.Bühnen
w Schwedt zaprasza 27 września (sobota) na Dzień Otwarty (godz. 14-18).
W programie m.in.: oprowadzanie
po teatrze, wizyta za kulisami, próba
musicalu „Willi bald im Elfenwald”.
Wstęp wolny. Teatr przygotowuje
kolejną bajkę dla dzieci z Niemiec
i Polski. W tym roku będą to „Trzy
złote włosy diabła” („Der Teufel mit
den drei goldenen Haaren”) wg
braci Grimm. Premiera 27 listopada, ale już można rezerwować
bilety (bartsch@theater-schwedt.de;
także po polsku). Szczegóły: www.
theater-schwedt.de.
■■ BERLIN. W Martin-Gropius-Bau
(Niederkircherstrasse 7) czynna
jest wystawa „Wikingowie” („Die
Wikinger”), zorganizowana przez
Muzeum Prehistorii i Historii
Najdawniejszej w Berlinie we
współpracy z Duńskim Muzeum
Narodowym i Britisch Museum.
W centrum wystawy jest odrestaurowany statek duńskich wikingów
(prezentowany po raz pierwszy!):
ma 37 metrów długości, pochodzi
z 1025 r., został odkryty w 1996 r.
w Roskilde. Zachowała się część jego
kadłuba i 37-metrowy kil. W latach
1997-2012 oryginalne części zostały
zakonserwowane i dopełnione rusztowaniem ze stali, by dać obraz jego
całości. Na wystawie również: broń
wikingów, figurki bogów, szachy,
amulety, biżuteria, naczynia itd.
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