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Najpierw musimy przełamać barierę językową

Chodzi o dobre miejsce do życia
– mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek, prezydent Euroregionu Pomerania
– KOLEJNĄ kadencję jest pan
polskim prezydentem Euroregionu
Pomerania. Czym dziś jest euroregion?
– Myślę, że jest to przede wszystkim ważny projekt na pograniczu.
Szczecin to największe polskie miasto, które leży tak blisko granicy.
Można powiedzieć, że z Urzędu Miasta odległość do niektórych dzielnic
i do granicy jest podobna. Położenie
Szczecina powoduje, że współpraca
transgraniczna jest tu szalenie ważna, a euroregion jest instrumentem,
który pozwala czynić granicę przyjazną dla ludzi mieszkających po obu
jej stronach. Granica nie stanowi dziś
przeszkody w codziennych kontaktach, jest śladem na mapie, co pozwala poznawać sąsiadów, uczyć się
współpracy z nimi, przełamywać bariery. Temu służył i służy euroregion:
budowaniu transgranicznych więzi
między samorządami, organizacjami
pozarządowymi, między ludźmi, co
uruchamia różne samoistne procesy
społeczne na pograniczu.
– Jakie na przykład?
– Na przykład to, że wielu mieszkańców Szczecina kupuje nieruchomości po drugiej stronie granicy,
o czym jeszcze dziesięć lat temu
nikt nie myślał.
– W ubiegłym roku jeździł pan po
pograniczu. Spotkał się pan z władzami Pasewalku, Gartz, Torgelow,
był pan w przedszkolu w Tantow.
– Takie kontakty są częste. Fakt,
że odwiedzam niemieckie samorządy,
budzi tam czasem zdziwienie. Nieraz
słyszałem, że prezydent Szczecina
dawno u nich nie był.

EDUKACJA

– Pańskie wizyty są tam bardzo
dobrze postrzegane. Dla mieszkańców niemieckiego pogranicza Szczecin jest bowiem ważnym miastem,
a prezydent Szczecina – ważnym
politykiem.
– Dla mnie te wizyty też są istotne,
bo pomagają zrozumieć procesy na
pograniczu. Mówi pan o przedszkolu,

a potem odwróciła się do swojego
kolegi i automatycznie przetłumaczyła siebie samą na niemiecki. To
pokazuje, że bariera językowa wśród
tych dzieci została złamana.
– Już sporo szczecinian mieszka
na niemieckim pograniczu. Można
powiedzieć, że dzięki nim miasto
przekracza granicę.

Jesteśmy w jednej Europie, jednej przestrzeni, która ma być dobrym miejscem
do życia. To jest nasz wspólny cel – mówi prezydent Szczecina, Piotr Krzystek,
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prezydent Euroregionu Pomerania.
w którym byłem: niesamowite wrażenie robią dzieci polskie i niemieckie,
które są tam razem. W grupie, którą
odwiedziłem, co trzecie dziecko było
z rodziny polskiej. Rozdawałem dzieciakom cukierki. Dziewczynka, która
do mnie podeszła, mogła mieć niecałe pięć lat, trochę mniej niż moja
córka; do mnie mówiła po polsku,

– Są miejscowości, w których
dziesięć procent mieszkańców stanowią Polacy, a z polskich rodzin
jest tam aż 30 procent dzieci. Przede
wszystkim przeprowadzają się tam
młode małżeństwa. Niemcy cieszą
się z tego, bo to jest budowanie
potencjału demograficznego, a oni są
w trudnej sytuacji demograficznej ze

względu na odpływ młodych ludzi na
zachód. Tworzy się więc tam naturalny ciąg tym bardziej, że tamtejsze
władze stosują wiele zachęt dla osób,
które chciałyby tam zamieszkać. Jeśli
są dopłaty, dodatki rodzinne, jeśli
nieruchomości są znacznie tańsze
niż w Szczecinie, trudno dziwić się
młodym szczecinianom, że szukają
swojego miejsca właśnie tam. Powinniśmy się temu procesowi przyglądać
i szukać takich rozwiązań, które spowodują, że mieszkający tam Polacy
i Niemcy będą się czuć mieszkańcami jednej wspólnoty, jednego obszaru
metropolitalnego.
– Czy w tym roku też planuje pan
takie wyjazdy?
– Na pewno. To wynika z roli
Szczecina, który jest nie tylko stolicą
Zachodniopomorskiego, lecz centrum
historycznego Pomorza, leży w samym jego sercu. Jest też największym miastem Pomorza. Najbliższe
duże miasta po niemieckiej stronie to
dopiero Rostock i Berlin. Berlin ma
zresztą zupełnie inny charakter i trudno oczekiwać, że jego nadburmistrz
będzie przyjeżdżał do Pasewalku,
Löcknitz, Schwedt i rozmawiał o problemach tych miast. Tę rolę w sposób naturalny może pełnić Szczecin.
Cieszę się, że niemieckie samorządy
doskonale to rozumieją. Stąd właśnie
prace nad tym, jak uspójnić obszar
metropolitalny Szczecina, jak myśleć o nim nie tylko w kontekście
ponad 600 tysięcy mieszkańców po
polskiej stronie, lecz szerzej. Mamy
oczywiście świadomość różnicy potencjałów, bo potencjał gospodarczy
Szczecina i naszego obszaru metro-

politalnego jest diametralnie inny od
tego, co jest po stronie niemieckiej,
ale mamy szansę uzyskać efekt synergii, jeśli nawiążemy dobre relacje.
– Co jest w tym wszystkim najważniejsze?
– Oczywiście, przełamanie bariery językowej. Dopiero wtedy, gdy
ją przełamiemy, naprawdę otworzą
się nowe możliwości. Dlatego jakiś czas temu podjęliśmy działania
zmierzające do upowszechnienia języka niemieckiego w Szczecinie. Nie
będziemy angielskiego zamieniać na
niemiecki, ale możemy obok angielskiego wprowadzić niemiecki w tym
samym zakresie. Dlatego naszym
najważniejszym miękkim projektem
w nowej perspektywie unijnej, wpisanym zresztą do strategii Euroregionu Pomerania, jest nauka języka
sąsiada. Chcemy dołożyć w szkołach
godzin niemieckiego, za które zapłaci
miasto, nie ograniczając oczywiście
innych języków. Chcemy, żeby to
wiązało się z programami współpracy szkół i nauczycieli z obu stron
granicy i wymianą wakacyjną, która
pozwoli młodym ludziom lepiej się
poznać. W przedszkolu, o którym
mówiłem, bariera językowa została złamana. Mały Niemiec, który
do niego chodzi razem z polskimi
dziećmi, ma szansę nauczyć się
języka polskiego. Jeśli naukę będzie
kontynuował w szkole i jeśli dowie
się, że Szczecin jest miastem, do
którego może przyjechać na zakupy,
do lekarza, do filharmonii, czy teatru,
to będzie do Szczecina przyjeżdżał.
To już powoli się dzieje.
Dokończenie na str. II

Saksońsko-dolnośląskie projekty oświatowe

Jaki jest mój sąsiad?
W GRUNCIE rzeczy co wiedzą o sobie uczniowie i nauczyciele
z Polski i Niemiec? W połowie lutego naukowcy z uniwersytetów
w Chemnitz, Wrocławiu i Zielonej Górze, zebrani na konferencji
naukowej w Zgorzelcu, przedstawili na ten temat interesujące
wyniki badań.
KONFERENCJĘ zorganizowało
Biuro Koordynacyjne Saksońskiej
Agencji Oświatowej w Görlitz, odpowiednika polskiego kuratorium
oświaty, a badania przeprowadzono
w ramach projektu „Zbliżenie
poprzez współzależność. Strategia współpracy transgranicznej
w dziedzinie edukacji między
Saksonią a Dolnym Śląskiem”,
finansowanego ze środków UE
i landu Saksonia (beneficjent:
Saksońska Agencja Oświatowa).
Wśród ponad 2000 uczniów,
nauczycieli i pracowników administracji oświaty z Saksonii
oraz województw Dolnośląskiego
i Lubuskiego przeprowadzone
zostały ankiety, dotyczące wiedzy
o historii, społeczeństwie, języku
sąsiada oraz o postrzeganiu jego
kraju. Naukowcom chodziło m.in.
o sprawdzenie, jakie efekty, zwłaszcza w sferze empatii do sąsiada,
przyniosły projekty edukacyjne,
realizowane od 2003 roku przez
Saksońską Agencję Oświatową
w szkołach południowego pogranicza polsko-niemieckiego. Według

Agnieszki Korman i Małgorzaty
Szymczak, współautorek projektu,
wyniki były ogólnie zadowalające.
Odpowiedzi uczniów dobitnie jednak pokazały, że silny wpływ na
ich oceny ma sposób prezentacji
aktualnych tematów przez media.
Potwierdzeniem tego jest fakt,
że ponad 30 proc. uczniów z Saksonii Polska kojarzy się negatywnie
z przestępczością. Dla ich polskich
rówieśników, prawie 70 lat po zakończeniu wojny!, wciąż wielkim
obciążeniem polsko-niemieckiej
współpracy są złe doświadczenia,
wynikające z wspólnej historii.
Nadziei na poprawę nie daje konstatacja, że według uczniów szkół
dolnośląskich w historycznym obrazie Niemiec nadal negatywnie
dominują Adolf Hitler i druga
wojna światowa. Dlatego Agnieszka
Korman, nauczycielka języka polskiego w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz, jest przekonana,
że w dziedzinie wzajemnej edukacji obu narodów o sobie wciąż
jest dużo do zrobienia. Istotne
jest przy tym, że transgraniczna

Eksperci, którzy uczestniczyli w konferencji, podkreślali, że w szkole niezbędne jest kształtowanie kompetencji regionalnych, na pograniczu – dla
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pogranicza.
współpraca w dziedzinie edukacji
może pozytywnie wpływać nie tylko
na sposób myślenia uczniów, lecz
także rodziców.
Ankieta wykazała również silną
zależność nastawienia do kraju sąsiada od tego, czy młodzież
uczestniczyła wcześniej w wymianie transgranicznej. Według
respondentów duży wpływ na
przezwyciężanie stereotypów i postrzeganie sąsiada w pozytywnym

świetle miały zwłaszcza wspólne
przedsięwzięcia młodzieżowe.
Eksperci, którzy uczestniczyli
w konferencji, podkreślali, że
w szkole niezbędne jest kształtowanie kompetencji regionalnych,
na pograniczu – dla pogranicza.
Jednak według Bogumiły Burdy (Uniwersytet Zielonogórski)
centralna polityka oświatowa
w Polsce doprowadziła do tego,
że w programach nauczania zde-

cydowanie za mało jest wiedzy
o regionie.
W czasie dyskusji panelowej
Tomasz Głowiński (Uniwersytet
Wrocławski) podkreślał wagę pokazywania uczniom pozytywnych
przykładów z wspólnej śląsko-saksońskiej historii, których w przeszłości nie brakowało. Profesor
Stefan Garsztecki (Uniwersytet
Techniczny w Chemnitz) mówił
o wielkim znaczeniu, jakie dla
procesu integracji europejskiej
ma wielojęzyczność w regionach
przygranicznych. Jak ją kształtować? Badania wykazują, że skuteczna promocja języka obcego
zależna jest od jego prestiżu w danym społeczeństwie. Tymczasem
w Niemczech więcej uczniów uczy
się dziś starogreckiego i łaciny
niż polskiego.
Zaprezentowane w Zgorzelcu
wyniki badań dowodzą, że jeśli
w szkole współczesnej nie będzie się przekazywać w miarę
pełnej wiedzy o kraju sąsiada, to
w przyszłości wzajemne relacje
na polsko-niemieckim pograniczu
nadal będą kształtować ignorancja
i stereotypy.
Martin HANF
■ Dziennikarz, nauczyciel w IX
LO w Szczecinie
(tłum.: Kinga HARTMANN)
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Chodzi o dobre miejsce do życia
Dokończenie ze str. I
– Pański zastępca, Krzysztof Soska,
mówił niedawno, że dążeniem władz miasta jest, aby w ciągu 15-20 lat przynajmniej połowa jego mieszkańców władała
językiem niemieckim, oprócz oczywiście
polskiego.
– Chcemy, żeby każde dziecko miało
dostęp do nauki niemieckiego. Proszę pamiętać, że już teraz znajomość tego języka
w Szczecinie znacznie zwiększa szanse
na dobrą pracę. Oczywiście, wszystko
nie stanie się od razu, to będzie proces,
trzeba przecież przygotować nauczycieli.
Zaczynamy we wrześniu tego roku i będziemy każdego roku stopniowo poszerzać ofertę. Przełamanie bariery językowej
to jest pierwszy i najważniejszy element
integracyjny. To pozwoli mieszkańcom
Szczecina i pogranicza w sposób naturalny funkcjonować w całym regionie, po
obu stronach granicy.
– Przełamanie tej bariery oznacza także konieczność promocji języka polskiego
w niemieckich gminach przygranicznych.
Co chce Szczecin zrobić w tej mierze?
– Zakładamy, że będziemy aktywni
również w szkołach po niemieckiej stronie.
Szczecin będzie największym beneficjentem projektu, bo po drugiej stronie granicy
nie mamy podobnego, 400-tysięcznego
miasta i nawet gdyby wszyscy chcieli się
tam uczyć polskiego, to i tak będzie to
nieporównanie mniej niż uczniów, którzy
w Szczecinie, jak zakładamy, będą uczyć
się niemieckiego. Będziemy wspierali naukę polskiego na niemieckim pograniczu.
To jest wpisane w nasz program. Tam
zresztą sytuacja nie wygląda aż tak źle, bo
jest trochę nauczycieli polskiego.
– Systemy oświaty w Polsce i Niemczech są różne. Chodzi m.in. o zatrudnianie nauczycieli.

PAMIĘĆ

Dzieci z Kamp
W MARCU 1945 r. Armia
Czerwona w marszu na Berlin
zajmowała Pomorze. Przed
zbliżającym się frontem tysiące
ludzi uciekało na zachód.
W okolicach Trzebiatowa były
wśród nich dzieci ewakuowane
wcześniej z bombardowanych
miast niemieckich.
Z nadmorskiego lotniska w dzisiejszym
Rogowie ewakuowano uciekinierów na
Rugię. Co chwila startowały przepełnione
samoloty Dornier Do 24. 5 marca jeden
z nich spadł do pobliskiego jeziora Kamp
(dziś Resko Przymorskie). Zginęła załoga
i około osiemdziesięciorga dzieci.
Po wojnie jezioro było na terenie radzieckiego poligonu wojskowego. W Polsce
o katastrofie nikt nie mówił. W Niemczech
żyli jej świadkowie. Dopiero po upadku
żelaznej kurtyny i likwidacji poligonu stało
się głośno o dzieciach z Kamp. Pojawiły się
plany wydobycia wraku samolotu i szczątków ofiar katastrofy oraz pochowania ich
na cmentarzu w Glinnej koło Szczecina.
Każdego roku nad jeziorem o dawnej
nazwie Kamp organizowane są ekumeniczne uroczystości pamięci. Biorą w nich
udział mieszkańcy Trzebiatowa, członkowie
Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi
Grobami Wojennymi, młodzież z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie
i gimnazjaliści z Berlina. Powstała Fundacja
Dzieci z Kamp.
Doroczne uroczystości pamięci odbędą
się 5 marca (czwartek). O godz. 12.30
w szkole w Trzebiatowie gości przywitają
burmistrz miasta Zbigniew Matusewicz
i przedstawiciel Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi.
Uczniowie z Berlina i Trzebiatowa mówić
będą o wspólnych przedsięwzięciach.
O godz. 14.15 rozpoczną się uroczystości ekumeniczne nad jeziorem Kamp.
Uczniowie przedstawią program pamięci.
Spotkanie, którego organizatorem jest
Ośrodek Spotkań Młodzieży Golm, zakończy
chwila ciszy i składanie wieńców przy krzyżu
i na wodach jeziora. 
(b.t.)

– Myślę, że będziemy musieli pracować
w ramach projektów. Godziny niemieckiego, które dodatkowo wprowadzimy poza
podstawą programową, będą dodane przez
miasto i przez miasto opłacane.
– Polacy osiedlają się w Niemczech.
A Niemcy w Szczecinie?

Fot. Dariusz GORAJSKI

– Polacy osiedlają się w Niemczech, bo
– jak mówiliśmy – stworzyła się tam luka
demograficzna i są nieruchomości, które
samorządy chcą zagospodarować. Drugi
powód to poziom życia, który w Niemczech
jest wciąż wyższy niż w Polsce. Do tego
dochodzi korzystniejszy pakiet świadczeń
socjalnych. Wszystko to razem powoduje, że
dziś Niemcy raczej niechętnie przenosiliby
się do Szczecina. Zdarzają się takie przypadki, ale w porównaniu z osadnictwem
Polaków na pograniczu niemieckim, jest
ich nieproporcjonalnie mało. Tak będzie
dopóty, dopóki nie wyrównają się poziomy
życia w obu krajach. Musimy więc skupić

GOSPODARKA

się na tym, by poprawiać warunki życia
w Szczecinie, łamać barierę językową wśród
naszych mieszkańców i zachęcać biznes
niemiecki z zachodnich landów do inwestowania w Szczecinie, tworzyć pozytywną
przestrzeń gospodarczą. Jeśli ten biznes
przyjdzie, to może za nim pojawią się niemieccy mieszkańcy Szczecina.
– Czy magnesem nie mogłyby być
uczelnie? Próby podejmuje Pomorski
Uniwersytet Medyczny.
– PUM korzysta z tego, że lekarze po
niemieckiej stronie też uciekają na zachód
i przestrzeń po nich wypełniają lekarze
z Polski. Mam nadzieję, że współpraca
szpitala w Schwedt z PUM-em będzie
owocowała również tym, że Niemcy będą
się w Szczecinie specjalizować, a potem
może pojawią się u nas niemieccy studenci. Wrócę jednak do początku naszej
rozmowy: jeśli młody Niemiec, który dziś
jest w przedszkolu, nauczy się polskiego, to
być może w przyszłości zdecyduje się na
studia w Szczecinie.
– W innych rejonach polskiego pogranicza można usłyszeć opinie, że Szczecin jest
na pograniczu za mało aktywny, a jest przecież największym miastem przy granicy.
– Nasza aktywność na pograniczu jest
uwarunkowana tym, że po drugiej stronie
nie ma drugiego tak dużego miasta, z którym moglibyśmy rozwijać równoważne
kontakty. Największa aktywność w Euroregionie Pomerania nawiązuje się między
gminami, a więc samorządami o podobnej
wielkości. Bardzo aktywne są na przykład
Police, bo mają swoich równorzędnych
partnerów. Szczecin dla gmin niemieckich
jest zbyt duży. Kiedy jednak popatrzymy na
wykorzystanie środków unijnych w Szczecinie, na liczbę projektów, to okazuje się,
że współpraca jest bogata. Staramy się
pokazywać Szczecin jako centrum, z którego można korzystać, z usług, których po

stronie niemieckiej nie ma. Proszę więc
zauważyć, że rośnie liczba Niemców, którzy
przyjeżdżają do szczecińskich lekarzy, do
warsztatów samochodowych, duża grupa
osób stale gości w filharmonii, wielu uczestniczy w takich eventach, jak Dni Morza,
Pyromagic, Zloty Żaglowców. Współpracują
policje, straże pożarne, sądy, prokuratury,
szkoły, uczelnie. Siatka powiązań jest gęsta.
– Greifswald, mimo że mniejszy, jest
chyba wciąż partnerem niewykorzystanym.
Niedawno był w Szczecinie wiceburmistrz
tego miasta i mówił o pięcioleciu umowy
partnerskiej ze Szczecinem. Niestety, na
spotkaniu nie było jego odpowiednika ze
strony Szczecina. W ubiegłym roku premier
Meklemburgii-Pomorza Przedniego Erwin
Sellering zaproponował umowę partnerską
między landem a Szczecinem.
– Jesteśmy otwarci na te możliwości.
Myślę, że ich realizacji będzie służyła
nowa perspektywa unijna. Cieszę się, że
Szczecin jest zauważany ze Schwerina.
Pracujemy nad wspólną koncepcją obszaru
metropolitalnego i w kwietniu odbędzie się
konferencja, która ją podsumuje. Uważam,
że korzyści odniesiemy tylko wtedy, jeśli
będziemy działać krok po kroku, bardziej
funkcjonalnie. Jesteśmy na dobrej drodze.
Greifswald ma potencjał przede wszystkim
uniwersytecki i nasze uczelnie mają z nim
dobre kontakty. Rozumiemy swoją rolę
w Szczecinie i staramy się ją propagować
wśród naszych niemieckich partnerów po
to, żeby oswajać granicę dla wszystkich,
i Polaków, i Niemców, żeby łamać bariery,
budować naturalne kontakty. Jest to w mojej
ocenie jak najbardziej właściwe, bo to pozwala przystosować się w sposób płynny do
tego, że jesteśmy w jednej Europie, jednej
przestrzeni, która ma być dobrym miejscem
do życia. To jest nasz wspólny cel.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB

Krąg kończy 15 lat

przez granice
ROZMOWA

– PORTAL Transodra Online, polsko-niemiecki przegląd prasy, jest podstawowym
źródłem informacji o pograniczu. Regularnie,
w obu językach, publikuje serwis informacji,
zamieszczając wybrane artykuły z prasy pogranicza bądź ich streszczenia. Ma też bogate
archiwum gromadzone od dwudziestu lat.
Z jakimi gazetami portal współpracuje?
– Są to główne gazety regionalne i lokalne
wydawane pod obu stronach granicy, a także portale internetowe. Nie będę wymieniać
wszystkich, ale z Zachodniopomorskiego jest
to „Kurier Szczeciński”, „Głos Szczeciński”,
lokalna „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Chojeńska”, portal pogranicze24.pl, z MeklemburgiiPomorza Przedniego – „Nordkurier” i „Ostsee
Zeitung”, z Brandenburgii – „Märkische Oder-zeitung” i „Lausitzer Rundschau”. Jest jeszcze
prasa saksońska i dolnośląska. Współpracują
też z nami korespondenci, którzy sami przysyłają artykuły.
– Transodra istnieje już ponad dwadzieścia lat.
– Czas bardzo szybko leci… Nasz przegląd
prasy, a jest on – bez przesady – jedyny w swoim
rodzaju, powstał z inicjatywy Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy „Pod Stereotypami”
i wciąż jest z nim związany, podobnie jak z Towarzystwem Niemiecko-Polskim Brandenburgii,
działającym w Poczdamie. Początkowo, przez
kilka lat, Transodra ukazywała się w formie drukowanych broszur („Transodra Ekstra”, „Wzdłuż
i w poprzek granicy”), zamieszczających kopie
całych artykułów z prasy niemieckiej i polskiej.
Przygotowywaliśmy go co kwartał z Andrzejem
Kotulą ze Szczecina. Czasy się zmieniły i od
dawna jesteśmy tylko w Internecie. To znacznie
tańsze.
– Do abonentów i członków klubu rozsyłacie newsletter z omówieniami ważniejszych

Potrzeba innowacji
KRĄG gospodarczy od środka
(Wirtschaftskreis intern) – to
motto pierwszego w tym roku
spotkania Polsko-Niemieckiego
Kręgu Gospodarczego w
Szczecinie. Organizatorom
chodziło przede wszystkim o
poznanie oczekiwań członków co
do działań w tym roku.

KONCERT „Steinway i jego
mali przyjaciele” organizują
w niedzielę 8 marca (godz. 16)
Stowarzyszenie Gutshau Ramin
i Państwowa Szkoła Muzyczna
im. Tadeusza Szeligowskiego
w Szczecinie. Koncert
odbędzie się w pałacu państwa
Jolanty Grenke i Edwarda
Orłowskiego w Ramin.

Jeśli go nie ma, traktowane jest to,
dyplomatycznie mówiąc, chłodno.
Początkowym założeniem twórców Kręgu było, aby dzięki niemu
przedsiębiorcy z pogranicza Polski
i Niemiec mogli szukać partnerów
i wymieniać się doświadczeniami.
Potem zaczęto zapraszać osoby odpowiedzialne za różne aspekty życia gospodarczego obu krajów, aby
informować je o problemach, na
jakie natrafiają przedsiębiorcy na
pograniczu. Dyskutowano nie tylko
o różnicach w przepisach, lecz także
np. o przestępczości transgranicznej.
Organizowano podróże studyjne.
Dyrektor Petra Hintze dbała również o to, aby uczestnicy spotkań
nawiązywali przyjacielskie kontakty.
Stąd spotkania noworoczne, rocznicowe i sztandarowe doroczne Grillparty w ogrodzie willi przy Wojska

Polskiego 164, gdzie jest siedziba Polsko-Niemieckiego Domu Gospodarki.
Z tą szumną nazwą też od początku
był kłopot, bo faktycznie biuro IHK
Neubrandenburg zajmuje tam tylko
jeden pokój. Zgodzono się na taką
formułę i tak już zostało.
Trzy lata temu nastąpiła zmiana na
stanowisku dyrektora IHK Neubrandenburg. Petrę Hintze zastąpił młody
Torsten Haasch, który kontynuuje
jej dorobek i dodaje nowe impulsy.
Sądząc po zapraszanych gościach, ma
dobre kontakty z kancelarią rządu
w Schwerinie. Czy to ożywi nieco
już skostniałą formułę Niemiecko-Polskiego Kręgu Gospodarczego?
Sytuacja gospodarcza na polsko-niemieckim pograniczu na tyle się
zmieniła, że potrzebne są bardziej
innowacyjne działania.

Zbigniew PLESNER

Transodra, jedyny taki portal

– mówi Ruth Henning, redaktorka odpowiedzialna portalu Transodra Online

GRANICA

27 czerwca 2012 r. W ogrodach willi przy al. Wojska Polskiego 164 wicemarszałek
Andrzej Jakubowski żegna Petrę Hinze, odchodzącą na emeryturę. 
Fot. archiwum
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– Jesteśmy dla ludzi pogranicza

Przyjaciele
Steinwaya

Mija właśnie 15. rok działalności
Kręgu. Również jego współzałożyciel
– Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK)
w Neubrandenburgu – obchodzi w
tym roku jubileusz – ćwierćwiecze istnienia. Jest więc okazja, by
powspominać ludzi, którzy Krąg
powołali.
Trzeba wymienić ostatniego konsula generalnego RFN w Szczecinie,
Klausa Rannera, i dyrektor IHK
Neubrandenburg, Petrę Hintze, a
także nieżyjącego już prezydenta
izby, Manfreda Ruprechta. To oni
wyszli z ideą i nie poddali się przeciwnościom. Swoim uporem sprawili,
że Krąg istnieje i co miesiąc gromadzi sporą grupę przedsiębiorców.
Niestety, głównie niemieckich, bo
polscy nie bardzo widzą w nim reprezentację swoich interesów. Jest
to między innymi skutek stosunku
przedstawicieli polskich władz,
którzy wielokrotnie albo unikali,
albo w ostatniej chwili odwoływali
swój udział w spotkaniach Kręgu.
Sytuację ratował wtedy konsul honorowy RFN w Szczecinie, Bartłomiej
Sochański. Często musiał bronić
polskiego interesu w sprawach,
za które odpowiada ktoś inny. Cóż,
ciągle nie rozumiemy, że w stosunkach międzynarodowych obowiązuje
zasada wzajemności. Oznacza to, że
jeśli z niemieckiej strony zaprasza
się kogoś z wysokiego szczebla,
to z polskiej strony powinien być
również partner podobnej rangi.
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W szkole muzycznej w Szczecinie trwa remont. Właściciele pałacu w Ramin, znani także
w Szczecinie przedsiębiorcy, organizatorzy i współorganizatorzy
wielu przedsięwzięć artystycznych
i charytatywnych, na prośbę szkoły
udostępnili na ten czas miejsce
w pałacu na przechowanie szkolnego Steinwaya. Wykorzystując ten
fakt, postanowili razem z dyrekcją
szkoły organizować u siebie cykliczne, comiesięczne koncerty
uczniów i znanych już pianistów.
8 marca wystąpią w Ramin: Antonina Havar (uczennica Georgiya
Polaka), Marcin Jakub (uczeń Georgiya Polaka), Władysław Zalewski
(uczeń Ewy Leśniak) oraz Patryk
Matwiejczuk, student szczecińskiej Akademii Sztuki. Grać też
będzie duet smyczkowy Dorota
Jasińska (skrzypce) i Katarzyna
Kupny (wiolonczela).
W programie będą utwory Jana S. Bacha (Gigue C-dur), Ejno
Tamberga (Etiuda C-dur), Jacquesa
Iberta (Mały biały osiołek), Wiktora
Majorowa (Zaczepna piosenka
„Drażniłka”), Fryderyka Chopina
(Nokturn c-moll i Polonez Asdur,) Juliusza Zarębskiego („Róże
i cienie”), Edvarda Griega (Cykl
pięciu utworów lirycznych op.
54) oraz Josepha Reichaa (Duo
concertante g-moll na skrzypce
i wiolonczelę). 
(b.t.)

artykułów. Wcześniej był rozsyłany co tydzień,
teraz co dwa tygodnie.
– Musimy oszczędzać. Na koszty naszej
działalności składają się honoraria dla osób,
które przeglądają gazety, wybierają i opracowują
artykuły, piszą streszczenia, robią korekty. To
bardzo dużo pracy, którą muszą wykonywać
fachowcy, a pracuje w portalu zaledwie kilka
osób. Nie płacimy im wygórowanych stawek.
Przygotowują przegląd prasy dlatego, że interesują się pograniczem i są z nim związane, choć
mieszkają głównie w Berlinie i Poczdamie, co

nieraz budzi zdziwienie. Kosztuje też zarządzanie
portalem. To są niewielkie sumy.
– Kto finansuje Transodrę?
– Właściwie od początku otrzymujemy
pieniądze z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie – i tak będzie jeszcze
do końca lata tego roku. Czasowo wspierało
nas brandenburskie Ministerstwo Gospodarki
i Spraw Europejskich, podobnie jak Agencja
Rozwoju LandZukunft Uckermark, a od ponad
roku wspomaga nas Zachodniopomorski Urząd
Marszałkowski. Dotacje, jakie dostajemy, uzy-

Uroczystość w Bundestagu (2010). Prezydent RP Bronisław Komorowski wręcza Ruth Hennig
Medal Wdzięczności. 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

RECENZJA

skujemy w ramach projektów na jakiś czas,
głównie na rok.
– Transodra istnieje już ponad dwadzieścia
lat, a mimo to wnioski i rozliczenia musicie
składać co roku.
– Nie ukrywam, że to jest kłopotliwe. Moim
zdaniem są to już ostatnie miesiące, kiedy
mamy do wykorzystania dotacje.
– Przecież jesteście potrzebni.
– To, co robimy, ma chyba sens. Adresujemy nasz przegląd do ludzi zainteresowanych
problemami pogranicza i sprawami polsko-niemieckimi, pragnących poszerzać horyzonty
swoich obserwacji. Szczególnie orientujemy się
na tych, którzy mieszkają na pograniczu, chcą
regularnie poznawać kraj po drugiej stronie,
czytać o bieżących wydarzeniach, pogłębiać
wiedzę. Oni stanowią trzon naszych odbiorców.
– Wzajemna wiedza o sobie mieszkańców
obu stron pogranicza wciąż nie jest zbyt wielka.
– Powstaliśmy po to, by zmniejszać dystans,
dawać wiedzę i orientację w najważniejszych
problemach.
– Od jakiegoś czasu Transodra szuka prenumeratorów.
– Na razie mamy ich niewielu, około pięćdziesięciu, dużo więcej z Niemiec niż z Polski.
Głównie są to osoby prywatne, ale jest też stowarzyszenie gmin euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr,
Kommunalgemeinschaft Pomerania z Löcknitz
i Urząd Miasta Gorzów. Prenumeratorom rozsyłamy bieżące omówienia najważniejszych
publikacji z całego pogranicza. Wciąż szukamy
ludzi, którzy będą gotowi płacić niewielką sumę
pieniędzy za abonament – 48 euro na rok. Jak
już mówiłam, działanie na zasadzie projektu jest
kłopotliwe, ale na razie nie może być inaczej.
– Może powinniście bardziej pracować na
zasadach komercyjnych, pozyskiwać reklamy?
Czy to byłoby możliwe?

– Nie wiem, ale watpię. Podjęliśmy działania,
żeby pozyskać większą liczbę abonentów. Idzie
to bardzo wolno, bo trzeba przekonywać jedną
osobę po drugiej, wyjaśniać, czym jest przegląd
prasy i dla kogo.
– Wystarczy zajrzeć do portalu, żeby się
zorientować.
– Zapraszam. Zachęcam też do prenumeraty,
która nie jest droga, a informacji jest u nas
bardzo dużo. Ani w Polsce, ani w Niemczech
nie ma drugiego takiego portalu.
– Powiedzmy więc na koniec, że Transodra
jest faktycznym centrum informacji o pograniczu i sprawach polsko-niemieckich. Dziękuję
za rozmowę.

Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB
Adres portalu: www.transodra-online.net
■■ Ruth Henning, współtwórczyni i przewodnicząca Polsko-Niemieckiego Klubu
Dziennikarzy „Pod Stereotypami”, współtwórczyni Towarzystwa Niemiecko-Polskiego
Brandenburgii, uhonorowana, jak i jej mąż
Christian Semler, Medalem Wdzięczności
przyznawanym przez Europejskie Centrum
Solidarności w Gdańsku za pomoc Polsce
w czasie stanu wojennego. Redaktorka odpowiedzialna portalu Transodra Online.

Nowa książka Ryszarda Lipczuka

„Walka” z wyrazami obcymi
KSIĄŻKA, której autor był do niedawna szefem germanistyki na Uniwersytecie
Szczecińskim, jest monografią przedstawiającą historię zwalczania wyrazów
pochodzenia obcego w języku niemieckim – począwszy od barokowych do
współczesnych stowarzyszeń językowych.
ZAZDROŚĆ bierze, że za naszą zachodnią granicą od dawna dba się o „czystość”
języka; u nas wręcz przeciwnie! Zatem
i z tego punktu widzenia książka jest
godna uwagi. Kreśli działalność stowarzyszeń językowych, od których wszystko
się zaczęło, w tym także Powszechnego
Niemieckiego Stowarzyszenia Językowego
(od roku 1923 Deutscher Sprachverein
„DSV”), którego głównym zadaniem stało
się traktowanie języka jako wspólnego
dobra całego narodu. A głównym motywem jego powstania było eliminowanie
zapożyczeń na rzecz poczucia tożsamości
narodowej Niemców, tzw. Muttersprache.
Mało to znane rzeczy, zwłaszcza współpraca DSV ze szkołami czy kształtowanie
niemieckiego języka prawniczego, także
wielu innych specjalności (jak również
wykorzystania stowarzyszenia dla ideologii nazistowskiej), metod „zniemczania”
zapożyczeń i wreszcie sposobów walki
z zapożyczeniami itd., itp.
Książka ma też bardzo praktyczne walory, bowiem wiele uwagi autor poświęca
słownikom zapożyczeń. Porusza też problem
anglicyzmów
w niemieckich
słownikach wyrazów obcych
i – co bardzo
istotne – również we współczesnej debacie
publicznej.
Zwłaszcza
tłumacze i naRyszard Lipczuk, Wal- uczyciele jęka z wyrazami obcymi zyków obcych
w Niemczech – Historia powinni skorzyi współczesność. Univer- stać z wniosków
sitas, Kraków 2014
autora.

Ważne, że prof. Lipczuk podejmuje
również zagadnienie zapożyczeń po roku
1945. Zwraca uwagę (co i nam by się
przydało) na obecny dyskurs na temat
anglicyzmów, szczególnie w słownictwie
z zakresu reklamy, mody, informatyki
i popkultury. Daje też wgląd w słowniki
zapożyczeń, co jest szczególnie przydatne
dla tłumaczy i osób specjalizujących się
w znawstwie języka niemieckiego.
Badania Ryszarda Lipczuka są w tym
zakresie pionierskie, zwłaszcza z zakresu
słowników objaśniająco-zniemczających
(także słowników wyrazów obcych), a stanowisko, z którym warto się zapoznać
– liberalne! Na uwagę zasługuje również
to, że książka wprowadza w zagadnienie słowników zapożyczeń w okresie
1945-2007!
Istotną częścią pracy jest rozdział
„Historia i współczesność puryzmu językowego w Niemczech”, jak też stanowisko autora na temat współczesnych
stowarzyszeń językowych i roli języka
niemieckiego w świecie nauki.
Autor jest nadal współredaktorem
czasopisma „Colloquia Germanica Stettinensia” wydawanego przez Uniwersytet Szczeciński (jak i serii „Stettiner
Beiträge zur Sprachwissenschaft”, wydawanej przez Dr. Kovac’ Verlag, Hamburg). W jego dorobku są bardzo ważne
publikacje językoznawcze, dotyczące
języka niemieckiego i wzajemnych wpływów na siebie języków niemieckiego i
polskiego. Ryszard Lipczuk jest także
autorem „Małego słownika tautonymów
niemiecko-polskich (Warszawa 1990).

Karol CZEJAREK
■■ Germanista, prof. Akademii Humanistycznej im. prof. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku, b. sekretarz Szczecińskiego
Towarzystwa Kultury

Warsztaty w redakcji radiowej
PROJEKTY

Uczniowie z Eggesin i Białogardu

Dziennikarstwo od kuchni
W RADIU, telewizji i redakcji czasopisma młodzi Polacy i Niemcy wspólnie doskonalili swoje
dziennikarskie umiejętności. Jak pisać informacje
prasowe, jak przeprowadzić wywiad, dlaczego
obiektyw kamery może zestresować rozmówcę
– o tym mówili w czasie zajęć. Blisko czterdzieścioro młodych mieszkańców Białogardu i przygranicznego Eggesin brało udział w dwudniowych
warsztatach dziennikarskich. Mieli okazję poznać
się i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez
zawodowych dziennikarzy. Podczas wizyty w siedzibach Radia Koszalin i koszalińskiej redakcji TVP
Szczecin mogli obserwować pracę redaktorów,
spikerów, realizatorów i operatorów.
– Właśnie to mnie najbardziej zainteresowało –
mówi Patryk Michałek, uczeń LO im. Bogusława
X w Białogardzie. – Warsztaty pozwoliły nam zobaczyć pracę dziennikarzy „od kuchni”. Oglądając
program telewizyjny, widzimy zazwyczaj efekt, a tu
mogliśmy zobaczyć, jak program powstaje. To daje
dużo do myślenia.
Program warsztatów był różnorodny. Najpierw był spacer po Białogardzie, zakończony

spotkaniem w Izbie Tradycji Regionalnej, gdzie
jej dyrektor Dariusz Florek przybliżył historię
regionu. Później przyszedł czas na poznawanie
tajemnic radia i telewizji w Koszalinie, wyprawę
do Kołobrzegu i rozmowy o zasadach redagowania i prezentacji materiałów przed obiektywem
kamery, kompozycji tytułów prasowych, przeprowadzania sond ulicznych. Na drugi dzień warsztaty zakończyły się debatą na temat współpracy
mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza.
– Warto było się tu wybrać. Na pewno nie
było to nasze ostatnie spotkanie – mówi Bärbel
Sass, opiekunka młodzieży z Eggesin. – Jestem
zadowolona z przebiegu spotkań, warunków,
jakie nam zapewniono i organizacji. Już myślimy o dalszym ciągu współpracy. Chcemy
zorganizować warsztaty w Niemczech. Dużym
wyzwaniem będzie dla nas zdobycie dotacji z funduszy europejskich.
Białogardzkie warsztaty były dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG.

Marcin PIERZCHLIŃSKI

1382-15-B, C
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ROCZNICE
11 MARCA 1945 r. minie 70.
rocznica alianckiego nalotu dywanowego na Świnoujście. Uroczystości upamiętniające ofiary nalotu
odbędą się jak co roku przy lapidarium na świnoujskim cmentarzu
komunalnym 11 marca o godz.
12. Udział wezmą przedstawiciele
władz Świnoujscia, mieszkańcy
i goście z niemieckiej części wyspy Uznam. Centralne uroczystości
zaplanowano o godz. 14 na Cmentarzu Wojennym i Miejscu Pamięci
na górze Golm (Kriegsgräber- und
Gedenkstätte Golm), gdzie chowano ofiary nalotu.
18 MARCA minie 70. rocznica
zdobycia Kołobrzegu i zaślubin
Polski z morzem. W marcu wypadają rocznice zdobycia m.in.
Drawska Pomorskiego, Kamienia
Pomorskiego, Stepnicy, Goleniowa,
Gryfina, Szczecina-Dąbia (20 marca). O wszystkie te miejscowości
toczyły się krwawe walki.
AKTUALNOŚCI

■■ 12 LUTEGO zmarł doc. dr
Karol Koczy, wybitny szczeciński
i śląski germanista i znawca
literatury niemieckiej, autor
opracowań o Gerhardzie Hauptmannie i Günterze Grassie,
podręczników do nauki języka
niemieckiego, twórca germanistyki w Szczecinie, wieloletni
pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego.
■■ 10 LUTEGO odbyły się
w Szczecinie żydowsko-polsko-■
-niemieckie uroczystości upamiętniające 75. rocznicę deportacji Żydów z niemieckiego
Szczecina i Pomorza do gett
i obozów zagłady w Generalnej
Gubernii.
■■ NA TERENIE ruin twierdzy
Kostrzyn odkryto przemieszane
szczątki żołnierzy radzieckich
i niemieckich, którzy polegli
w 1945 r.
■■ 10 000 mieszkańców Drezna
stworzyło 13 lutego doroczny łańcuch pokoju w 70. rocznicę tragicznego bombardowania miasta.
Prezydent RFN Joachim Gauck
mówił w drezdeńskim Frauenkirche: – Wiemy, kto rozpoczął
tę morderczą wojnę. Dlatego
upamiętniając dziś niemieckie
ofiary, nie chcemy zapomnieć
i nigdy nie zapomnimy o ofiarach
niemieckich działań wojennych.
Nie zapominamy o nich”.
■■ DO NIEMIEC przybywa coraz
więcej uciekinierów z Kosova.
Sytuacja w Kosowie staje się
coraz bardziej niestabilna.
■■ KOŚCIOŁY w Niemczech
rozpoczęły akcje wielkopostne.
Kościół ewangelicki w Saksonii
apeluje o wstrzemięźliwość od
papierosów i alkoholu, wzywa
do kontemplacji i społecznego
zaangażowania.
■■ NIEMIECKA policja schwytała sprawcę serii napadów
w Guben. Jest nim 18-letni
Polak, mieszkaniec Gubina. –
Robimy wiele, żeby współpraca
układała się bardzo dobrze,
a kilku bandytów potrafi zepsuć
wizerunek pogranicza – mówił
burmistrz Gubina na spotkaniu
w Guben.
■■ WYBORY w Hamburgu
wygrała SPD, nie zdobywając
jednak bezwzględnej większości. Prawdopodobnie stworzy
koalicję z Zielonymi.
■■ JEAN-CLAUDE Juncker,
przewodniczący Komisji Europejskiej, za zasługi dla porozumienia europejskiego zostanie
uhonorowany Międzynarodową
Nagrodą Mostu Europa-Miasta
Görlitz/Zgorzelec za rok 2014.
■■ JUBILEUSZ 65-lecia obchodzi
prof. Włodzimierz Stępiński.
Spotkanie jubileuszowe organizuje 5 marca Uniwersytet
Szczeciński.
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przez granice
Richard von Weizsäcker, 1920-2015

Pojednanie
najważniejszym celem
W NARRACJI o Niemczech w XX w. zmarły 31 stycznia br.
prezydent republiki, Richard von Weizsäcker, będzie miał
ważne miejsce. Odszedł polityk i mąż stanu, któremu przyszło
wchodzić w dorosłość w czasach załamania cywilizacji.
JAKO bardzo młody człowiek
przeżył przejęcie władzy przez nazistów, a kilka lat później wyruszył
na wojnę „za Wodza i Ojczyznę”.
Otrzymał żelazny krzyż, stopień
oficerski i doświadczył wraz z całym narodem totalnej klęski. Po
latach nazwał ją wyzwoleniem.
Okres powojenny to coraz
silniejsze Jego zaangażowanie
w odbudowę Niemiec jako demokratycznego państwa, pogodzonego z sąsiadami i akceptującego
winy przeszłości. Porozumienie
i pojednanie z Polską uczynił
jednym ze swoich najważniejszych zadań.
Odszedł człowiek „krótkiego”,
lecz jakże tragicznego dla Jego
generacji i całego świata stulecia. Umiał pośród tamtych ruin
odnaleźć na nowo sens życia
i wytyczyć ambitne cele.
* * *
Urodził się w Stuttgarcie w 1920
r. Pochodził z rodziny szlacheckiej, od pokoleń służącej państwu.
Jego pradziadek był profesorem
teologii i rektorem uniwersytetu,
dziadek premierem w Królestwie
Wirtemberskim, stryj twórcą medycyny psychosomatycznej, a ojciec
oficerem marynarki, dyplomatą
i wiceministrem spraw zagranicznych III Rzeszy.
Uczył się w Szwajcarii, Danii, maturę zdał w Berlinie. Po
przejęciu władzy przez nazistów
starsze pokolenie Jego rodziny
zaangażowało się w nowy system.
On sam w 1937 r. rozpoczął studia
prawnicze w Oxfordzie, a kontynuował w Grenoble. Przerwał je,
wstępując do armii. 1 września
1939 r. uczestniczył w agresji na
Polskę wraz ze starszym bratem,
Heinrichem, który poległ już 2
września. Awansował, służył na
froncie wschodnim, gdzie został
ranny. Tam uświadomił sobie, że
wojna wiedzie Niemcy do klęski.
Zbliżył się do osób związanych
z wojskową opozycją antyhitlerowską. Wiedział o planach usunięcia
Hitlera 20 lipca 1944 r., ale nie zdecydował się na aktywną działalność
po stronie zwolenników zamachu.
Wielu jego kolegów zostało aresztowanych i straconych. Kilka miesięcy później wojna skończyła się
i młody kapitan przegranej armii
stanął przed pytaniem, co dalej.
* * *
Wznowił studia prawnicze,
uczęszczał na zajęcia z historii
i teologii. Studia zakończył rozprawą doktorską z prawa o stowarzyszeniach.
W 1946 r., po aresztowaniu przez
aliantów Jego ojca, w latach 193843 wiceministra spraw zagranicznych III Rzeszy, i postawieniu go
przed sądem, został pomocniczym
obrońcą przy głównym adwokacie
ojca. Ojciec został uznany winnym zbrodni przeciwko ludzkości
i skazany na pięć lat więzienia za
współudział w deportacji Żydów
z Paryża do Auschwitz w 1942 r.
Miał okazać tzw. biurokratyczną
pomoc. Doświadczenie to mocno
wpłynęło na Richarda von Weizsäckera.
Podjął pracę w gospodarce, choć
Jego rodzina nie miała żadnych
doświadczeń na tym polu. Włączył
się – podobnie jak wielu młodych
ludzi z Jego pokolenia – do odbudowy kraju, Niemiec Zachodnich,
powstałych z zachodnich stref
okupacyjnych. Rozpoczął pracę

w przemyśle stalowym i farmaceutycznym, został członkiem zarządu
jednego z banków, angażował się
społecznie i politycznie, był w prezydium Kongresu Niemieckiego
Kościoła Protestanckiego, został
jego prezydentem.
* * *
W 1954 r. wstąpił do CDU.
W połowie lat 60. zwrócił na niego
uwagę przewodniczący chadeckiej
frakcji w landtagu Nadrenii-Palatynatu, Helmut Kohl. W 1969 r.
po raz pierwszy został wybrany
do Bundestagu. Interesowały

Richard von Weizsäcker: „Porozumienie i pojednanie z Polską były dla
mego pokolenia, i dla mnie osobiście,
najważniejszym celem”. Fot. ARCHIWUM
Go przede wszystkim sprawy
niemiecko-niemieckie i zagraniczne. Odegrał pozytywną rolę
w procesie ratyfikacji układów
normalizacyjnych z ZSRR i Polską
na początku lat 70. Już wcześniej
konsekwentnie domagał się zmian
w niemieckiej polityce zagranicznej i porzucenia doktryny,
która wykluczała relacje z NRD
i uznającymi ją państwami Europy
Środkowo-Wschodniej. W 1965 r.
aktywnie uczestniczył w opracowaniu memorandum Kościołów
ewangelickich w sprawie uznania
granicy z Polską w kształcie wytyczonym w Poczdamie.
W bieżącym roku, obok 50.
rocznicy listu biskupów polskich
do biskupów niemieckich, mija
50. rocznica ogłoszenia tamtego
memorandum. Warto pamiętać
o zaangażowaniu von Weizsäckera
w jego powstanie.
W czasie dyskusji nad ratyfikacją układów normalizacyjnych
z ZSRR i Polską udało Mu się
przekonać większość członków
własnej frakcji w Bundestagu
do wstrzymania się od głosu,
co stwarzało możliwość akceptacji układów przez wymaganą
większość.
W 1979 r. został wiceprezydentem Bundestagu, a w 1981 r.
– nadburmistrzem Berlina Zachodniego. Sprawował to stanowisko
trzy lata. Właśnie wtedy miasto
stało się schronieniem i bazą dla
działalności licznej emigracji
solidarnościowej.
* * *
Mimo sprzeciwu swego niegdysiejszego patrona, H. Kohla, wysunął swoją kandydaturę na urząd
prezydenta republiki. W maju
1984 r. już w pierwszej turze został
wybrany prezydentem. Urząd ten
sprawował przez dwie kadencje.
W oczach Niemców miał wszystkie
cechy, które przypisywali idealne-

mu prezydentowi. Był wykształcony, przyjaźnie zdystansowany,
poważny, potrafił uczestniczyć
w społecznym dialogu. Ceniono Jego wielką kulturę osobistą
i zdolności towarzyskie. Cieszył
się autentycznym szacunkiem.
* * *
Duże wrażenie zrobił już na
początku swego urzędowania,
wygłaszając 8 maja 1984 r. mowę z okazji 40. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.
Nie przemówił jako polityk, lecz
przedstawiciel generacji sprawców
wojny, biernych obserwatorów
zła i jego ofiar. To że zakończenie wojny było wyzwoleniem dla
Niemiec, powiedzieli przed nim
już inni. Jednak wówczas mowę
wygłosił kapitan w stanie spoczynku, weteran kilku kampanii,
żołnierz narodowej klęski. Jego
słowa brzmiały silniej i bardziej
wiarygodnie. Mimo że nie wszyscy
zaakceptowali Jego przesłanie,
a mowa wywołała skrajne reakcje,
to jej wpływ na poziom debaty
w RFN był niebagatelny.
* * *
Przez wielu Niemców był uważany za przeciwieństwo Helmuta
Kohla. Szanowano Go za wystąpienia o dużym moralnym wydźwięku.
W okresie zjednoczenia Niemiec
krytycznie obserwował poczynania
Kohla, krytykował go za zbytnie
przyspieszanie tempa zmian. Jego obawy budziło zbyt szybkie
„wchłanianie” NRD przez RFN
i gospodarcze obietnice na wyrost.
Ale to właśnie On zaproponował
uczynienie z Berlina stolicy zjednoczonych Niemiec, co początkowo
nie miało większego poparcia.
Był zdecydowanym orędownikiem porozumienia i pojednania
z Polską. Wielokrotnie przebywał
w naszym kraju, otrzymał polskie odznaczenia i wyróżnienia,
a w 2011 r. Wrocław przyznał mu
honorową profesurę im. Fritza
Sterna. Doceniał walkę Polaków o odzyskanie suwerenności
i demokrację. W 1989 r. był zdecydowany uczynić mocny gest,
który miał otworzyć nową epokę.
Myślał o spotkaniu w Gdańsku
1 września z wybranym właśnie
na prezydenta Polski Wojciechem Jaruzelskim (z którym
mimo różnic łączyło go doświadczenie wojny), Lechem Wałęsą
i prymasem Józefem Glempem.
Z zamierzeń tych nic nie wyszło
wskutek sprzeciwu kanclerza.
Gdyby doszło do „ikonicznego”
uścisku prezydenta RFN z prezydentem Polski, gen. Jaruzelskim, jakbyśmy dzisiaj się do
tego odnosili? Czy tak jak do
uścisku kanclerza Kolha i premiera Mazowieckiego w czasie
Mszy pojednania w Krzyżowej?
* * *
Zapytany w 2007 r. przez dziennikarza i niemcoznawcę, Adama
Krzemińskiego, jakie wspomnienia
go ogarniają, gdy 1 września przejeżdża granicę polsko-niemiecką,
odparł: „Wspomnienia okropnej
przeszłości, ale równocześnie
świadomość, że osiągnęliśmy coś,
o czym jeszcze nie tak dawno nawet
nie śmieliśmy marzyć. Nakazem
mojej generacji było stopniowe
leczenie ran, jakie powstały w wyniku (…) rozbiorów Polski w XVIII
w. aż po niemiecką agresję w 1939
r. (…) i okupację. Porozumienie
i pojednanie z Polską były dla mego
pokolenia, i dla mnie osobiście,
najważniejszym celem”.
 Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Profesor, dyrektor Centrum im.
Willy’ego Brandta we Wrocławiu

WYBIERZMY SIĘ

■■ MIĘDZYNARODOWA Giełda
Turystyczna (ITB, Berlin, dla
publiczności 7-8 marca, godz. 1018, Messegelände am Funkturm,
Messedamm 22, wstęp:15/8 euro,
dojazd S-Bahn 5, 75 do Messe
Süd). 11 tys. firm turystycznych
ze 180 państw, spotkanie turystyki i kultury, promocja 60
wielkich przedsięwzięć kulturalnych, główny partner w tym
roku: Mongolia.
■■ TARGI Książki w Lipsku (1215 marca). Autorzy i wystawcy
z całego świata, lektury książek
w ponad 400 miejscach w całym mieście, debaty polityczne,
programy dla dzieci, koncerty.
■■ OSKAR Manigk: „W Paryżu
nie mogę malować”. Wystawa obrazów z okazji 80. urodzin artysty,
zorganizowana we współpracy
z Pommersches Landesmuseum
w Greifswaldzie i Deutsches Kulturfoum für Östliches Europa w
Poczdamie. Otwarcie 10 marca
w Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie. Prace Manigka będą
po raz pierwszy prezentowane
polskiej publiczności. W czasach
NRD jego przyjaciel, Wolf Biermann, bard opozycji w NRD,
mówił o nim, że jest „uczciwy
w okresie wielkiego kłamstwa”.
■■ WYSTAWA „Śledź. Gęś. Na
słono. Wędrówki po pomorskiej
kulturze kulinarnej”, zorganizowana przez Książnicę Pomorską
i Pommersches Landesmuseum
w Greifswaldzie – otwarcie 2
marca w Książnicy Pomorskiej.
Na wystawie: pomorska kultura
kulinarna od średniowiecza po
lata 30. XX w., dawne narzędzia i
sprzęty gospodarstwa domowego,
najstarsze książki kulinarne,
przepisy regionalne.
■■ ZWEI Männer – ein Meer. Max
Pechstein und Karl SchmidtRottluff an der Ostsee” („Dwaj
mężczyźni – jedno morze. Max
Pechstein i Karl Schmidt Rottluff
nad Baltykiem”), wystawa w
Pommersches Lamdesmuseum
w Greifswaldzie, otwarcie 29
marca. Artyści należeli do grupy ekspresjonistów „Die Brücke” (1905-1912/13), a wybrzeże
Bałtyku było krajobrazem ich
życia. Na wystawie ponad sto
obrazów, grafik i widokówek z
muzeów i kolekcji europejskich
i pozaeuropejskich.
■■ SZLI na Zachód osadnicy
– migracje na Dolnym Śląsku
po drugiej wojnie światowej”.
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zaprasza na projekcje
filmów o ludziach, którzy przybyli na Dolny Śląsk po drugiej
wojnie światowej: Kresowiakach,
Żydach, Niemcach, Ukraińcach,
Romach, Tatarach, Łemkach,
polskich reemigrantach z Francji
i Bukowiny Rumuńskiej.
■■ MAERZMUSIK (20-29 marca,
Berlin), festiwal muzyki nowoczesnej, koncerty, performance,
instalacje dźwiękowe, berlińska scena muzyki nowoczesnej.
(Szczegóły: www.berlinerfestspiele.de)
(b.t.)
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