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Uciekinierzy w Berlinie. Polacy bez nienawiści
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Dobrze być wśród przyzwoitych

Na marginesie
jest lęk

Ewa M. SLASKA

PROBLEM uchodźców przesłania
wszystkie inne. Choć nie powinniśmy żyć tylko nim, jednak wszystko
wobec niego blednie. Gdziekolwiek
jesteśmy, z kimkolwiek rozmawiamy,
uchodźcy są z nami, choć jeszcze
nie ma ich w Polsce. Wiadomo, że
będą. Stosunkowo niewielu.
Niektórzy straszą nas uchodźcami, grożą. Cóż na to można powiedzieć? Przede wszystkim, że
to czysty przypadek, że nie my
jesteśmy uchodźcami. Sytuacja
w naszej części świata jest taka,
że nie musimy uciekać. Czy tak
będzie zawsze? Można powiedzieć,
że tak zawsze nie było. Obyśmy nie
musieli uciekać.
Dziś nie musimy, nie muszą
nasze dzieci. Dlatego powinniśmy
pomagać tym, którzy uciekać muszą. To jest kwestia przyzwoitości.
Chodzi też o to, byśmy nie musieli
się kiedyś wstydzić i to najbardziej
sami przed sobą.
Długo żyliśmy w spokojniej Europie, nie przejmując się zbytnio
wojnami w Syrii, Kurdystanie,
Nigerii, Sudanie, nawet w Iraku
i Afganistanie, mimo obecności
tam polskich żołnierzy. „Niech na
całym świecie wojna, byle polska
wieś zaciszna, byle polska wieś
spokojna” – pisał proroczy wieszcz.
Teraz dosięgają nas skutki wojen,
a można powiedzieć, że także skutki
naszej obojętności.
Prognozy mówią, że wędrówka
ludów nie ustanie, nawet jeśli w Syrii i gdzie indziej nastanie pokój (oby
jak najszybciej). Coraz więcej ludzi
będzie uciekać od kataklizmów,
spowodowanych ocieplaniem się
klimatu, od głodu. Ekonomiści,
patrzący globalnie, już dawno mówili, że ludzie Południa będą szli
na Północ. To się dzieje. Polska
będzie mogła żyć spokojniej tylko
wtedy, gdy włączy się do pomocy,
gdy nie będzie na marginesie, bo
na marginesie zawsze króluje lęk.
Bogdan TWARDOCHLEB

CAŁE lato żyliśmy pod naporem informacji o uciekinierach.
Wiedzieliśmy i wiemy, że stoimy w obliczu nowej wędrówki
ludów, takiej jak ta, która zmiotła z mapy Europy Cesarstwo
Rzymskie. Z jednej strony baliśmy się, że coś stanie się tym,
którzy chcą się do nas dostać, z drugiej – drżeliśmy z lęku
przed zagładą naszego świata.
BYŁ koniec sierpnia. W poczuciu, że Europa znajdzie jakiś sposób
na to, by poradzić sobie z tymi
problemami tu, na miejscu, i tam,
skąd ci ludzie uciekają, poszłam
zobaczyć, jak żyją w Berlinie ci,
którzy do nas dotarli.
Sama byłam przed 30 laty uciekinierką, a potem ponad osiem lat pracowałam w Opiece nad Uchodźcami
berlińskiego Czerwonego Krzyża.
Oczywiście nie można porównywać
niemieckich doświadczeń polskiej
uciekinierki politycznej z roku 1985
z sytuacją uchodźców wepchniętych
do łódki na Morzu Środziemnym
w roku 2015. Kiedy pracowałam
w Czerwonym Krzyżu, kilkakrotnie
mieliśmy do czynienia z masowym
napływem uchodźców. Były lata,
podczas wojny w Jugosławii, że było
ich kilkaset tysięcy. I jakoś sobie
z tym poradziliśmy, co więcej – nie
tylko oni, uchodźcy, ale i my, kraj
przyjmujący, odnieśliśmy z tego korzyści. Staliśmy się społeczeństwem
wielokulturowym, nauczyliśmy się
tolerancji i ciekawości Innych, rozszerzyliśmy nasze zainteresowania…
Poradziliśmy sobie. W pierwszych
latach były lęki, protesty, ataki,
również takie, gdy ginęli ludzie.
Wzrosła fala agresywnego neonazizmu, zaczęliśmy bać się nie tyle
przybyszy, co nas samych. Z czasem
wszystko się ułożyło.
Moi przyjaciele z tamtych czasów
są wciąż, albo znowu, zatrudnieni w Opiece nad Uchodźcami.
Dzwonię do Piotra Skrzędziejewskiego, który pracuje w jednym
ze schronisk dla uciekinierów,
prowadzonych przez AWO-Mit-
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te, starą organizację, założoną
w 1919 r. „Stowarzyszenie prowadzi
jedenaście schronisk dla uchodźców, gdzie mieszka 3500 osób” –
czytam w ulotce. „Najładniejszym
kolorem jest kolor kolorowy” – głosi
dowcipne hasło AWO.

w Refugium nad Hawelą. Przed laty
pracowałam z obojgiem w ogromnym schronisku na Streitstraße
w Spandau. Wczoraj ktoś podpalił
halę sportową w schronisku w Nauen, nieopodal Berlina. – „Macie
stracha?” – pytam. – „Stracha?
Nie, nie boimy się o siebie, ale
jednak trochę jest człowiekowi
byle jak” – odpowiadają.
Po kilku dniach wyjaśnia się,
że to nie był atak, a lekkomyślność
dzieci ze schroniska.
Teren schroniska jest rozległy.
Parterowe budynki otoczone trawnikami stoją między sosnami, za

Regina i Piotr z Refugium nad Hawelą
Piotr prowadzi jedno ze schronisk – Refugium an der Havel/
Refugium nad Hawelą – od samego
początku, od października 2013
roku. Moja przyjaciółka Ewelina pracuje jako wolontariuszka
w schronisku w naszej dzielnicy, w Tempelhof, które powstało
dlatego, że na ulicy stanęło nagle
dwieście osób. Zorganizowano je
w ciągu trzech godzin w starym
budynku szkolnym.
***
Jest piękny letni dzień, gdy
jadę odwiedzić Piotra i Reginę

200 kilometrów od Seelow do Szczecina

Fot. Ewa M. SLASKA

drzewami płynie Hawela. – „Jak
na wczasach w Polsce w roku
1960” – mówię. – „Bo to był rzeczywiście ośrodek wypoczynkowy
zbudowany w roku 1943 przez
organizację Todt dla nazistów
z zagranicy. Przyjeżdżali tu, by się,
jakbyśmy to dziś określili, integrować z niemieckimi przyjaciółmi”
– odpowiada Piotr. Uśmiechamy
się oboje, nieco rozbawieni ironią
historii. Na łące wolontariuszka
w ramach zajęć z dziećmi założyła
ogród warzywny. Każdy może tu
przyjść i zebrać warzywa. Wo-
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lontariuszy udziela się tu sporo,
jak zresztą w każdym schronisku
w Berlinie. Zajmują się głównie
opieką nad dziećmi, zwłaszcza poza
godzinami pracy przedszkolanek,
zatrudnionych na etatach. Organizują wyjazdy, zwiedzanie miasta,
uczą niemieckiego. Takie ogrody
jak ten, tzw. ogrody sąsiedzkie lub
interkulturowe, to od wielu lat
sprawdzona w Berlinie metoda integracji mieszkańców. W ogrodzie
jest dziś tylko jedna osoba, bo na
sąsiednim placu odbywa się festyn
dla dzieci, zorganizowany przez
wolontariuszy ze Stowarzyszenia
Integracji Kulturowej.
– „Dzieci? – pytam, bo każdy
przecież wie, że przyjeżdżają sami,
uzbrojeni po zęby i zamaskowani
wojownicy Allacha.
W schronisku mieszka 450 uciekinierów, w tym 250 dzieci. Przede
wszystkim Syryjczycy, Albańczycy, również z Kosowa, Serbowie
i Bośniacy, dwadzieścia jeden
osób z Iraku, dwanaście z Iranu,
dziewięć z Erytrei. Ta lista jest jak
lekcja wychowania obywatelskiego
na temat: Współczesne konflikty
wojenne w Europie i na Bliskim
Wschodzie. Brak Palestyńczyków
i Ukraińców, jest siedmiu Rosjan.
Schronisko to trzy budynki,
każdy podzielony na pięć bloków
mieszkalnych. Pokoje dla dwóch
do pięciu osób, w każdym bloku
duża wspólna łazienka i kuchnia dla tych, którzy gotują sami.
Czysto, a nawet – bardzo czysto.
Piotr mówi, że firma zajmująca się
sprzątaniem pracuje codziennie,
siedem dni w tygodniu…
***
Refugium nad Hawelą to tak
zwane schronisko pierwszego
kontaktu. Przyjmuje uciekinierów, którzy właśnie przyjechali do
Berlina, także tych, którzy dotarli
pociągami z Węgier.
Dokończenie na str. IV

Ustalenia w Stralsundzie

Pieszo wzdłuż granicy

20-lecie Pomeranii

Isabel STETTIN

W STRALSUNDZIE odbyło
się posiedzenie zarządu
Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu
Pomerania (SGPEP), zarządu
Kommunalgemeinschaft
Europaregion POMERANIA
e.V. i polsko-niemieckiej Rady
Euroregionu Pomerania.

W NIEDZIELNY wieczór słońce
nurza się w pastelowym różu pomarszczonych wód Odry. Na brzegu
szyld: „Witamy w Polsce”. Obok
trzej młodzi mężczyźni podpierają
swój terenowy samochód, drzwi są
otwarte. Milcząc palą papierosy.
Przed nimi kołysze się „Bez Granic.
Ohne Grenzen” – jedyny prom, który
pokonując graniczną rzekę, kursuje między polskimi Gozdowicami
a niemieckim Güstebieser Loose.
Rodzina kaczek spieszy się do
Brandenburgii. – „Jeśli chciałaby
pani na drugą stronę, musi pani
czekać do pojutrza” – młodzi Polacy pokazują na rozkład rejsów.
W poniedziałek niemiecko-polskie
połączenie ma dzień odpoczynku.
***
Minęło prawie ćwierć wieku od
podpisania przez ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla
i polskiego premiera Jana Bieleckiego układu o dobrym sąsiedztwie
i przyjacielskiej współpracy. Z sąsiadem ze wschodu łączy mnie niewiele,
a on przecież zawsze jest obecny. Za

każdym razem, kiedy wymieniam
swoje nazwisko: Stettin. Brzmi jak
nazwa polskiej granicznej metropolii, do której teraz chcę się zbliżyć.
To portowe miasto określane było
wcześniej jako brama Berlina na
Bałtyk. Kiedy Stettin stał się polskim
Szczecinem, miasta odsunęły się od
siebie. Dziś podróż pociągiem między
nimi trwa o trzydzieści minut dłużej
niż przed drugą wojną światową, przy
czym Szczecin, oddalony o 120 km od
Berlina, jest najbliżej niego położonym wielkim miastem. Mimo to moi
znajomi wybierają na weekendowy
wypad Lipsk i Hamburg: – „Szczecin?
A gdzie to właściwie leży?”
Chcę sobie wyrobić swój obraz
sąsiedztwa w osobliwym kraju „pomiędzy”. Brandenburgia jest dla
mnie przynajmniej tak samo obca
jak zachód Polski. Trasa od przejścia
granicznego do przejścia, po lewej i po
prawej stronie Odry, około dwustu
kilometrów pieszo. W plecaku: namiot,
przewodnik z polskim słowniczkiem,
mapa dla rowerzystów.
Dokończenie na str. III

Rozmawiano o tegorocznym
jubileuszu 20-lecia powstania euroregionu. Ustalono, że uroczyste
spotkanie odbędzie się 17 grudnia
w Szczecinie. Z tej okazji przyznane zostaną nagrody euroregionalne. Polska i niemiecka strona
euroregionu wybiorą laureatów
w trzech kategoriach: osoba fizyczna, organizacja non profit, gmina.
Wyróżnienia zostaną przyznane za
wybitne osiągnięcia w pracach na
rzecz integracji w Euroregionie
Pomerania, inicjowanie projektów
szczególnie dla niego efektywnych
i rozwój partnerskiej współpracy
między gminami.
Dyrektorzy biur euroregionu,
Andrea Gronwald i Paweł Bartnik,
podsumowali efekty wdrażania

Spotkanie w Stralsundzie. Przemawia Krzysztof Soska, z prawej Piotr Jedliński
Fot. ola

Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA i działalność Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Mówili o stanie prac nad nowym
okresem wsparcia (lata 2014-2020).
Przed wspólnym posiedzeniem
Rady Euroregionu odbyło się spotkanie zarządu SGPEP i polskich
członków rady. Wybrano zastępcę

polskiego prezydenta euroregionu
(prezydentem od tego roku jest Piotr
Jedliński, prezydent Koszalina).
Funkcję tę powierzono Krzysztofowi
Sosce, zastępcy prezydenta Szczecina i jednocześnie prezesowi SGPEP.
Laureatów nagród euroregionalnych Rada Euroregionu wybierze
do końca października.
(ola)
4578-15-A
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Pieszo wzdłuż granicy

Azylanci Torgelow-Drögeheide

Witamy w raju
– W INGUSZETII Ruscy z FSB zabili mi
męża. Widziałam, jak znikają ludzie.
Żołnierze w kominiarkach wpadali do domu
i przystawiali kałacha do głowy. Mam się teraz
bać kilku pijanych neonazistów? – uśmiecha
się Tamara w niebieskim hidżabie. W ubiegłą
sobotę na plac zabaw w Torgelow Drögeheide
przyszli „nacisty” i pobili Rusłana.
Rusłan ma 39 lat. Zanim trafił do domu azylantów w Torgelow-Drögeheide był w Inguszetii
policjantem. Ale pewnego dnia agenci FSB (rosyjskiej bezpieki) kazali mu donosić na swoich.
Sąsiadów, znajomych, kolegów. Miał dwa wyjścia:
albo zostać szpiclem, albo tej samej nocy spakować rzeczy i zniknąć. Po dwóch miesiącach
znalazł się w Berlinie, w osiedlu kontenerowym
w Marzahn-Hellersdorf. Nie chce opowiadać, jak
tam trafił ani co tam robił. Poznał Tamarę i jej
małego syna, Basyra, też z Inguszetii. Teraz są
razem w domu azylantów w Torgelow-Drögeheide.
Torgelow ma 10 tysięcy mieszkańców, leży
blisko granicy. Wielu szczecinian zna je dobrze,
zwłaszcza słowiański skansen Ukranenland. Otoczone lasami osiedle Drögeheide jest pod miastem. Asylenbewerberheim Torgelow-Drögeheide,
czyli dom dla ubiegających się o status uchodźcy,
składa się właściwie z dwóch domów. Typowych,
postenerdowskich bloków z wielkiej płyty, lecz
już zmodernizowanych. Mieszka w nich teraz 167
uciekinierów z Syrii, Afganistanu, Iraku, północnej
Afryki, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, głównie
z Kaukazu. Bloki sąsiadują z innymi, identycznymi, ale tam na domofonach widzi się już tylko
niemieckie nazwiska. Całe to blokowisko, niegdyś
zamieszkane przez wojskowych z pobliskich koszar, otoczone jest wianuszkiem malowniczych
domków z ogródkami, wymuskanymi trawnikami
i eleganckimi podjazdami. Przy wyjeździe z osiedla
stoi market NORMA, wokół szumi sosnowy las.

W Inguszetii była pielęgniarką
Na pierwszy rzut oka sielanka. Senna atmosfera
leśnego letniska. Ludzi nie widać. Oprócz drobnej
kobiety w niebieskim hidżabie i małego chłopczyka
na placu zabaw. Na pytanie: – „Sprechen Sie ein
bisschen Deutsch?” kobieta wcale nie ucieka,
uśmiecha się i chętnie podejmuje rozmowę. Ma na
imię Tamara, jest z Kaukazu, z Inguszetii, ma 40 lat.
Mały chłopczyk to Basyr, jej syn. Są w Niemczech
od półtora roku, skończyła nawet kurs językowy,
ale wolałaby mówić po rosyjsku. W Inguszetii była
pielęgniarką, a jak zamknęli szpital, opiekowała się
chorymi w domach. Albo rannymi, bo za Kadyrowa
(prorosyjski prezydent Czeczenii) zaczął się na
Kaukazie terror. Napady, porwania, pobicia. Wpadali do domu – w maskach, przykładali kałacha do
głowy i brali co chcieli. Pięć lat temu agenci FSB,
rosyjskiej bezpieki, zabili jej męża, bo nie chciał
im oddać samochodu. Została sama z dzieckiem.
Mówi, że brała udział w demonstracjach przeciwko
Kadyrowowi, ale ich organizator zniknął pewnego
dnia. Postanowiła uciec.
A tutaj? Spokój. Nawet za bardzo. Starzy
Niemcy tu mieszkają. Niektórzy sami, niektórzy
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w domach seniora. Tamarze jest ich żal. – „U
nas, w islamie, starzy ludzie mieszkają z rodziną.
Nie sami, nie wśród obcych. Ja tego co tu jest
nie panimaju”.
Mogłaby tu pracować jako pielęgniarka, opiekunka, ale to zależy od urzędu w Ueckermünde.
Ciężko. Trzeba mieć papiery, znać język. A Tamara
nawet nie wie, czy tu zostanie, bo jej wniosek o azyl
wciąż leży i czeka.

Samuel i Awet z Erytrei

Nacisty przychodzą w sobotę
Na placu zabaw w Torgelow-Drögeheide stoi
latarnia, oblepiona ulotkami neonazistowskiej
NPD: „Cudzoziemcy raus”, „Nie dla domu azylantów”, „Nie jesteśmy sozialamtem świata”, „Kara
śmierci dla pedofili”. Kto to nakleja? – „Nacisty”
– mówi Rusłan, przyjaciel Tamary, który właśnie
nadjechał na rowerze.
Przychodzą tu w sobotę, kupują piwo w NORMIE,
wypijają na placu zabaw i straszą. Dwie niedziele
temu jakaś Niemka jeździła po placu motorem,
Rusłan zwrócił uwagę, że są przecież dzieci. Po
chwili wróciła z kolegą, Rusłan dostał w twarz.
Policja, owszem, przyjechała, ale nikogo już nie
było. To się zdarza co jakiś czas. Na wiosnę była
bójka, młody Afgańczyk dostał nożem w rękę od
miejscowych. W sierpniu wybuchł nawet mały
pożar, bo obrzucili heim fajerwerkami.
– To też się zdarza co jakiś czas – mówi Tamara,
ale nie zawsze jest pożar i nie zawsze wzywają
policję. – Ja nacistow nie bajusja, u nas gorsze
widziała. Ja ich nawet rozumiem, jakby do nas
prijechali, byłoby tak samo.
Konflikty między azylantami też się zdarzają.
Bywa, że w ruch idą pięści, noże. – „Najgorsi są

2,7 proc. stałych mieszkańców
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Dokończenie ze str. I

ci Czeczeni” – mówi Rusłan. – „Nas, Inguszów, nie
lubią, czarnych nie lubią. Awanturują się. Interweniuje policja. A nacisty się cieszą”.

Inaczej niż w raju
Im dłużej jesteśmy w Torgelow-Drögeheide, tym
mniej sielanki. Przed blokiem stoi śniady chłopiec,
może mieć z 14 lat. – „Ich bin Syrer” – odpowiada
po niemiecku, trochę przestraszony. Chodzi do
szkoły w Torgelow, ma niemieckich kolegów. Podoba mu się tutaj, chce się uczyć. Ale imienia nie
poda, nie chce, nie może. Z balkonu wychyla się
czujnie jego matka, chłopiec natychmiast przerywa
rozmowę i znika. Z okien i balkonów patrzy na nas
badawczo coraz więcej oczu. – „Journalisten aus
Stettin?” – pyta jakaś Niemka, zapewne opiekunka
azylantów. – „Do środka nie można wchodzić, tylko
na zewnątrz”.
Na zewnątrz, na trawniku, siedzi dwóch czarnoskórych młodzieńców. Piją piwo z puszki. Na
nasz widok podrywają się z ziemi. Lekko spłoszeni
odpowiadają na pytania. Tak, są z Erytrei, jeden
ma na imię Samuel, drugi Awet. Są od niedawna.
Mówią łamanym angielskim. Napięcie trochę spada,
gdy dowiadują się, że nie jesteśmy z Jobcenter.
Pozują do zdjęcia i oddychają z ulgą, gdy wreszcie
się żegnamy i życzymy „good luck”.
Odkąd w marcu 2015 r. nasiliła się migracja
z północy Afryki i Bliskiego Wschodu, dom azylantów
w Torgelow-Drögeheide jest regularnie nawiedzany
przez aktywistów NPD, działaczy proazylanckiej
DemokratieLaden, politycznie poprawnych i niepoprawnych polityków i dziennikarzy. Plac zabaw
wygląda jak miejsce politycznych wieców: z jednej strony NPD-owskie ulotki, z drugiej graffiti
z napisem: „Sachsen raus!”. Po antyimigranckich
hecach w saksońskim Heidenau, to Saksonia,
a nie Meklemburgia-Pomorze Przednie stała się
symbolem prawicowej ksenofobicznej ekstremy.
Na Facebooku powstała nawet strona wzywająca
do usunięcia Saksonii z federacji niemieckiej
i w ogóle z Europy.
Z jednej strony Niemcy demonstrują swoją
solidarność z uchodźcami, spontanicznie organizują pomoc i okazują bezinteresowną gościnność,
z drugiej – w tych samych Niemczech narasta lęk
i nieufność do rodzimej Asylpolitik, jak na przykład w meklemburskim Teterow, gdzie z powodu
azylantów miejscowi wypadli z kolejki po mieszkania komunalne.
* * *
Gdy wracamy z Torgelow, mijamy po drodze
Löcknitz. A tam, na starym murze poradzieckich
magazynów wojskowych, napis, malowany zapewne
jakąś prawicową ręką: „Arbeit statt Asylanten”
(„Praca zamiast azylantów”). Niedawno jakaś inna
ręka skreśliła „statt”, zamieniając napis na: „Arbeit
für Asylanten” („Praca dla azylantów”). Spór trwa.

Witold BACHORZ
■■ * Szczecinianin, mieszka w Pampow, wolny
dziennikarz, prowadzi portal www.pogranicze24.info.

Trzy dni atrakcji

750-lecie miasta
Schwedt
OD NAJBLIŻSZEGO piątku do
najbliższej niedzieli swoje 750-lecie obchodzi Schwedt. Program,
który przygotowywano trzy lata,
jest imponujący. W niedzielę o
godz. 10 zacznie się korowód ulicami miasta, w którym ponad
1300 mieszkańców, ubranych w
historyczne stroje, przedstawi
jego dzieje.
Różnorodne wydarzenia będą
prezentowane na kilkunastu scenach nad Odrą, w parku Hugenotów, na rynku Starego Miasta,
w parku przed Uckermärkische
Bühnen.
Już w piątek (godz. 19-20) artysta
światła Dietmar Korth oświetli dom
przy Fischerstasse 10 ponad trzystu
obrazami z historii Schwedt. W
piątek i sobotę od godz. 22 barwnie
oświetlony będzie most przez Odrę
i promenada. Od piątku (godz. 17)
do niedzieli (godz. 17) w parku Hugentów biwakować będą regimenty
pruskich grenadierów, ułanów,
dragonów, artylerii i kawalerii
w mundurach z przełomu XVIII/
XIX w., na Starym Mieście będą
serwowane regionalne specjały,
na Berliner Straße przygotowano

TEATR

atrakcje dla dzieci, a na Vierradener Straße i Flinkenberg jarmark
średniowiecznych rzemiosł. W
kościele św. Katarzyny (piątek,
godz. 19) Pruska Orkiestra Kameralna z Prenzlau wykona utwory
Johanna S. Bacha napisane dla
księcia Christiana Ludwiga von
Brandenburg-Schwedt.
Oficjalnie jubileusz zacznie
się w sobotę o godz. 10 przed
Uckermärkische Bühnen. Wśród
sobotnich atrakcji zapowiadane
są występy zespołów muzycznych,
święto elfów, rejsy repliką słowiańskiego statku, wycieczki helikopterem, motocross, zwiedzaniestarej
łaźni żydowskiej (o godz. 17 z koncertem muzyki żydowskiej wystąpi
tam Karsten Troyke), wystawy, a
o godz. 21 multimedialny show i
fajerwerki.
W niedzielę w kościele św.
Katarzyny odprawione zostanie
nabożeństwo ekumeniczne (godz.
11). W korowodzie, który przejdzie
reprezentacyjną aleją Lipową
(Lindenallee), będzie przedstawionych czterdzieści obrazów z
dziejów Schwedt. www.schwedt.
eu/750 (b)

Uroczystość w Haus Brandenburg

STO lat temu otwarty został teatr miejski w Greifswaldzie,
obecnie Teatr Pomorza Przedniego. Dziś, 24 września, odbywa
się w Greifswaldzie koncert jubileuszowy.

W SCHWEDT przygotowywany jest Punkt Opieki Kryzysowej
dla uciekinierów. Władze miasta zaprezentowały go niedawno
mieszkańcom. Na dzień otwarty przyszło 300 osób. Wyjaśnień
udzielali burmistrz Schwedt, przedstawiciele władz powiatu, policji,
stowarzyszeń i organizacji, zajmujących się integracją uciekinierów
i walką z ksenofią, przemocą i rasizmem.

ZA ZASŁUGI dla
polsko-niemieckiego
zrozumienia, zaangażowanie dla pojednania między obu narodami, za pełnienie
funkcji budowniczego
mostów między Polską a Niemcami –
Fot. b.t.
Zbigniew Czarnuch
z Witnicy odbiera dziś (24 września)
w Haus Brandenburg w Fürstenwalde nad
Sprewą Nagrodę Fundacji Brandenburskiej.
Zbigniew Czarnuch jest emerytowanym nauczycielem historii, pedagogiem,
przez wiele lat był harcerzem. Mieszka
w Witnicy między Kostrzynem a Gorzowem. Jest badaczem i popularyzatorem
dziejów regionu, wybitnym znawcą historii
Nowej Marchii, autorem licznych książek
i artykułów, guru lubuskich regionalistów,

niezrównanym gawędziarzem, niezmordowanym inspiratorem. W Witnicy stworzył
Park Drogowskazów i Słupów Milowych
Cywilizacji, lokalne muzeum, lapidarium.
Jest współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół
Witnicy, pomnika losów mieszkańców Vietz/
Witnicy, inicjatorem powołania Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia „Pro Europa
Viadrina”, członkiem redakcji „Rocznika
Historii Regionu Warty”, organizatorem
i moderatorem regionalnych i lokalnych
spotkań polsko-niemieckich, poświęconych
miejscowej historii oraz losom Polaków
i Niemców.
Jest laureatem Orderu Uśmiechu,
przyznawanego przez Dziecięcą Kapitułę,
i Nagrody im. Georga Dehio, przyznawanej
przez Niemieckie Forum Kulturalne ds.
Europy Wschodniej.
Dokonania Zbigniewa Czarnucha nie
mają sobie równych.
(b)

Hallo, danke. No i tschüss.
Następnego dnia seniorzy w jaskrawych, kolorowych trykotach
przemykają ścieżką rowerową
Oder-Neisse (Odra-Nysa), kajakarze pływają przez niewidoczną
granicę. Po trzydziestu kilometrach dostrzegam następny most.
Tablica: Krajnik Dolny kieruje do
pobliskiej Doliny Miłości.
* * *
W czasie jego długiej nieobecności baronowa Anna Sophie von
Humbert umyślnie urządziła dla
niego ten zaczarowany park. Przed
więcej niż 160 laty pozdrawiała
swego małżonka, Carla Philippa, chorągwią rozpiętą między
dwoma bukami: „Witaj w dolinie,
którą stworzyła miłość”. Ścieżki
wiją się przez zalesione wzgórza
z rozległym widokiem nad doliną
Odry. Kwitną róże. Nowym panem
w Parku Miłości jest Ryszard Matecki: ciemne oczy, przystrzyżona
bródka, 50 lat. Zanim w latach
dziewięćdziesiątych on i jego żona
Małgorzata uciekli od miejskiego
życia w Szczecinie i zamieszkali

Współpracuje z Operą na Zamku

PS Tamara i Rusłan nie zgodzili się na publikację
swoich zdjęć ze względu na sytuację w ich kraju. Ich
imiona zostały zmienione.

Nagroda dla Zbigniewa
Czarnucha

azjatyckich b. ZSRR, 83 – innych państw
Azji, spośród nich 31 pochodzi z Syrii, 30
z Wietnamu, dziewięciu z Chin.
W Schwedt mieszka 18 Afrykańczyków,
w tym sześcioro z obywatelstwem libijskim
i czworo somalijskim. Zameldowanych jest
siedmiu Amerykanów. Dziewięciu obcokrajowców nie ma obywatelstwa żadnego
państwa.
119 osób, czyli 14,4 proc. wszystkich
obcokrajowców, pochodzi z tzw. krajów
ucieczek. To 0,4 proc. wszystkich mieszkańców Schwedt. Jeden uciekinier przypada
na 252 Niemców. (www.schwedt.eu)

FESTYN

Fot. SCHWEDT

Jubileusz teatru
w Greifswaldzie

Obcokrajowcy
w Schwedt

W CZASIE spotkania podano, że w dniu
17 września na stałe zameldowanych było
w Schwedt 829 obcokrajowców, co daje
2,7 proc. liczby stałych mieszkańców. Jeden
obcokrajowiec przypada na 36 Niemców.
Wśród obcokrajowców 668 osób (80,6
proc.) to Europejczycy, spośród nich 416
ma obywatelstwo Unii Europejskiej, w tym
316 polskie, 170 państw b. ZSRR (oprócz
państw bałtyckich), 63 b. Jugosławii (bez
Słowenii i Chorwacji), 16 tureckie, troje
innych państw Europy.
127 obcokrajowców (15,3 proc.) to
Azjaci, w tym 44 to obywatele państw

Oświetlony most nad Odrą 

Nierzadko wędrowcy gubią się
w regionie granicznym. Zanim
poprowadzi mnie rzeka, warto
cofnąć się w przeszłość.
* * *
Wędrówka zaczyna się siedemdziesiąt kilometrów na wschód
od Berlina i dwadzieścia przed
granicą. Na Wzgórzach Seelow odrzańska ofensywa Armii Czerwonej
zostawiła spustoszony krajobraz.
Jeszcze dziś odnajduje się i chroni
zwłoki zabitych. W kwietniu 1945
roku, w ostatniej wielkiej bitwie
drugiej wojny światowej, zginęło
tu około 47 tysięcy żołnierzy rosyjskich, niemieckich i polskich.
Deszczownia zrasza wodą
trawnik i bezimienne groby na
radzieckim cmentarzu wojskowym.
Z pomnika patrzy w dal czerwonoarmista z brązu.
Bundestrasse 1 z Seelow w stronę Odry rozcina krajobraz jakby
była pociągnięta od linii. Wysokie
jak domy kombajny suną przez
bezkresne pola zbóż. W jęczmieniu

mieszka, zanosi praliny i dobre
wino. To jest jego sposób budowania mostów. Nie nauczył się
języka polskiego „z wszystkimi
tymi szepczącymi dźwiękami”.
Dlatego w czasie odwiedzin milczy,
boi się, żeby nie został źle zrozumiany: – Cóż wielkiego mógłbym
im powiedzieć? Że jako chłopiec
mieszkałem w ich domu?.
Henschel żegna mnie na parkingu przy wejściu do polskich
Pompei, ukrytych za gęstymi krzewami. W 1945 roku, krótko przed
końcem wojny, Küstrin ogłoszono
twierdzą, aby zatrzymać pochód
Armii Czerwonej na stołeczny Berlin. Podczas ciężkich walk został
prawie kompletnie zniszczony.
Pół wieku po zakończeniu wojny
Polacy zaczęli porządkować stare
bastiony, rozsypujące się miasto
ruin pod zaroślami: fundamenty,
resztki okien, schody.
* * *
Odra nieczęsto obiera prostą
drogę. Raz po raz kryje się za
trzcinami. Kot wycieńczony upałem łazi ze swoimi małymi wokół

TEATR Pomorza Przedniego współpracuje ze szczecińską
Operą na Zamku. Orkiestry obu
teatrów zagrały w koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny
w operze szczecińskiej, a kilka dni
wcześniej wystąpiły w Greifswal-

Gmach Teatru Pomorza Przedniego

dzie. Wykonały utwory, napisane
sto lat temu, w roku, w którym
mimo trwającej pierwszej wojny
światowej otwarto greifswaldzki
teatr: V Symfonię Jeana Sibeliusa
i III Symfonię Karola Szymanowskiego. (b.t.)

Fot. b.t.

Odra przed Szczecinem, w okolicach Gryfina/Mescherin
zniknął sarniak. Za co drugim płotem ujada napis: „Uwaga, zły pies”.
Jednorodzinne domki, rozsypane
przed Küstrin-Kietz, oddalone są
od siebie na grzeczną odległość.
W trzecim domku z lewej, naprzeciw cmentarza, mieszka Karl-Heinz
Henschel. Ma 89 lat, srebrnosiwe
włosy zaczesane do tyłu i bystre
spojrzenie.
Jeszcze przez początkiem wojny
Henschel przeniósł się z rodziną
ze wschodniej na zachodnią stronę
Odry, na gospodarstwo, na którym
mieszka do dziś. Dom jego dzieciństwa stoi w Polsce. Gdy w 1946
roku wrócił z angielskiej niewoli,
jego rodzinny Küstrin nazwano
nagle Kostrzyn. Był odgrodzony
od pozostawionego w Niemczech
cypla Küstrin-Kietz po drugiej
stronie rzeki.
– Polacy bardzo ucierpieli od
nas, Niemców. Tego nie wolno
nam zapomnieć – Henschel zabiera mnie ze sobą przez stalowy
most, obok kantora wymiany walut i stacji benzynowej. Co kilka
tygodni ten emerytowany nauczyciel odwiedza swój rodzinny dom
w Polsce. Małżeństwu, które tam

czołgu przed Muzeum I Armii
Wojska Polskiego: „Zamknięte do
odwołania”.
Minęło pięć dni, za mną 80
kilometrów. Osinów Dolny leży
dokładnie przy moście granicznym
i jest znany z największego na
świecie zagęszczenia zakładów
fryzjerskich. Skorzy do zakupów
niemieccy emeryci suną do Oder
Center Berlin – „największego dla
Berlina targowiska polskiego”,
mimo że stolica Niemiec oddalona jest stąd o ponad godzinę
drogi samochodem. Niemal od
upadku żelaznej kurtyny hala
targowa w dawnej papierni żyje
z niemieckiego upojenia okazją
do tanich zakupów. Wszystko musi
być billig – tanie.
Siedemset stoisk, w hali i przed
nią, kipi tandetą i kiczem. Pachnie
szaszłyk i tanie plastiki. Ogrodowe krasnale stoją stłoczone, pod
sztangami papierosów błyszczą
słoiki z małosolnymi: – „Tabak?
Schon gekauft. Nächstes Mal bitte
hier!”. Z wszystkich głośników
dudni niemiecki przebój. Niektórzy
kupujący starają się o „dzień dobry”, „dziękuję”. Wreszcie mówią

Fot.: Ludwig ANDER-DONAT

w domu z XVIII-wieku, poznawał
historię regionu.
Przeszłość powinna stać się
przyszłością wsi. Przy pomocy
szczecińskiej organizacji ochrony
przyrody i środków unijnych ożywił ten prawie zapomniany park.
Wiele par zakochało się tu wcześniej. Młodzi mężczyźni padali na
kolana przed swoimi ukochanymi.
Po 1945 roku park zasnął jak śpiąca
królewna. Dolina Miłości w Zatoni
Dolnej, która wcześniej nazywała
się Niedersaathen, leżała w pasie
granicznym, a tym samym na terenie zamkniętym. – Odosobnienie
doprowadziło do nieufności – mówi Matecki. Światła na jednym
brzegu, które byłyby widoczne na
drugim, były surowo zabronione.
Dopiero po 1989 roku rzeka znów
połączyła ludzi.
* * *
– Musimy doprowadzić do
tego, żeby Niemcy nie wracali
do siebie zaraz po zatankowaniu benzyny – mówi Przemysław
Konopka, koordynator spotkań
w stowarzyszeniu Park Doliny
Dolnej Odry w Schwedt. Pierwszy
transgraniczny obszar chronionej

Isabel Stettin 
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Fot.: Uli REINHARDT

przyrody ciągnie się stąd aż do
bram Szczecina. Konopka ma tutaj
zbliżać Polaków i Niemców.
Schwedt troszczy się o dobre
sąsiedztwo, organizując dwujęzyczne przedstawienie teatralne w Uckermärkische Bühnen,
wspólne imprezy muzyczne i sportowe. W szpitalu pracuje wielu
polskich lekarzy.
Docieram do ostatniej niemieckiej wsi przed granicą. Tylko
kilka kilometrów od Szczecina
Marta Szuster pokazuje, jak może
wyglądać przyszłość. Jest wizerunkową kobietą pogranicza,
pierwszą Polką w radzie gminy.
O jej wyborze informowano w całym regionie. Razem ze swoimi
rodzicami prowadzi zakład opieki
w Hamburgu, wędruje między
Odrą a Łabą, między gminą Mescherin, a rodzinnym Szczecinem.
Polacy osiedlają się w wioseczce od lat. Rodziny kupują puste
domy z ogrodami lub place pod
budowę, znów rozbrzmiewa gwar
dzieci. Około 35-letnia kobieta
pokazuje domy, które są do sprzedaży, i domy, w których mieszkają
polscy znajomi. Na niemieckiej
prowincji żyje się taniej i spokojniej niż w Szczecinie. Jest
to szansa dla starzejących się
gmin, z których młodzi Niemcy
wyjechali. Ma się rozumieć, że
wspólne życie Niemców i Polaków
w wielu przygranicznych wioskach możliwe jest także dlatego,
że tacy ludzie, jak Marta Szuster,
są tłumaczami i pośrednikami.
Jej syn i córka wychowują się
w dwóch językach, przedszkole
jest mieszane, krąg przyjaciół
też: – Nasze dzieci są pierwsze,
dla których region graniczny jest
małą ojczyzną, Heimatem. Nie
wyjadą stąd, bo tuż za drzwiami
domu mają Szczecin, gdzie będą
mogły studiować.
* * *
Szczecin może być sercem
regionu granicznego, lokomotywą, która pociągnie za sobą
strukturalnie słabe wioski. Po
dziesięciu dniach i około dwustu
kilometrach stoi przede mną
tablica: Szczecin. Łamie język:
„Schtschetschin”. Miasto, które
ze swoim prawie pół milionem
mieszkańców wydaje się po dziesięciu dniach samotności olbrzymie. Po lewej i prawej stronie
rzeki siedzą młodzi Polacy ze
szklankami koktajli. Statek wycieczkowy „Odra Queen” kołysze
niemieckich turystów w kierunku
szczecińskiego portu.
Tu Odra nie jest już rzeką
graniczną. Płynąc przez miasto,
wnosi do niego życie.

Isabel STETTIN
■■ Mieszka w Stuttgarcie, w Bambergu studiowała wiedzę o komunikacji, filozofię i politykę, uczy się
w Szkole Reportażu Zwierciadło
Czasu Güntera Dahla w Reutlingen
(Badenia-Wirtembergia), pracuje
jako wolny dziennikarz dla prasy,
telewizji i mediów internetowych.
4578-15-B, C
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przez granice

Dobrze być wśród przyzwoitych
Dokończenie ze str. I
– Zasadniczo uciekinierzy powinni u nas mieszkać nie dłużej
niż trzy miesiące – tłumaczą mi
Piotr i Regina. – W tym czasie ich
podanie o azyl powinno zostać
rozpatrzone. Jednak zazwyczaj
procedura trwa około pół roku.
Ostatnio zostają dłużej, bo brakuje
domów, które mogłyby przyjąć ich
na stałe. Naszym mieszkańcom
to odpowiada. Często zdarza się,
że płaczą przy przeprowadzce.
Przez pierwsze trzy miesiące zapewniamy im całkowitą opiekę
z wyżywieniem, potem otrzymują
pomoc finansową i sami sobie gotują. To zwykła pomoc finansowa,
zasiłek, jaki otrzymują wszyscy
potrzebujący w Niemczech, czyli
słynny Hartz IV, o którym „Polityka”

pracuje w kuchni. To tybetańskie
święto życia.
***
Wiem, że teraz każdy wie lepiej,
jak jest naprawdę i wszyscy mi
zarzucą, że idealizuję. Ale tak
było… Nie chcę i nie mogę uogólniać. Na pewno lęk, o nich i o nas
samych, jest uzasadniony. Opisałam
przypadkowy dzień w schronisku
dla uchodźców. Pojechałam tam,
bo akurat tam pracują moi przyjaciele. Spędziłam w Refugium
piękny dzień…
A następnego dnia przyjechały
pierwsze pociągi z Budapesztu
i świat zmienił się radykalnie.
Nagle to zagrożenie, które było
TAM, pojawiło się namacalnie
TU. Z pociągów wysiadły tłumy.
Mimo to burmistrz Berlina Michael
Müller nadal twierdził, że wciąż

mocy konwencji dublińskiej nie
otrzymają go w innym kraju. Niemcy wprawdzie zawiesiły działanie
konwencji w stosunku do Syryjczyków, ale inni uciekinierzy nie
mają takiej ochrony i nie wiedzą,
czy zostaną przyjęci. (Przy okazji
informuję: to oni śpią na ulicach
i to im potrzebne są śpiwory).
Ale zarejestrowanych jest wielokrotnie więcej, schroniska przestają wystarczać. Jest mowa o tym,
żeby zająć na potrzeby uchodźców
hale nieczynnego lotniska Tempelhof – najdłuższy budynek na
świecie. Zajęte zostały koszary
policyjne w Spandau, które na co
dzień stoją puste, bo są potrzebne
tylko wtedy, gdy w mieście szykuje
się jakaś wielka akcja i przybywają
funkcjonariusze z innych miast. Od
7 września uciekinierzy mieszkają

– Dzieci? – pytam. – Każdy przecież wie, że przyjeżdżają tylko zamaskowani, wojownicy Allacha.
napisała ostatnio, że to stypendium
dla artystów.
Po trzech miesiącach uciekinier zostaje zrównany w prawach
z każdym mieszkańcem Niemiec.
– Czy dzieci mają prawo nauki?
– Od pierwszego dnia pobytu
w schronisku podlegają obowiązkowi szkolnemu. Są też programy
alfabetyzacji rodziców.
Idziemy na festyn, gdzie spotykamy lokalnego polityka chrześcijańskiej demokracji (CDU). Festyn
przebiega spokojnie, dzieci tańczą,
śpiewają, malują…
– Zawsze jest tak spokojnie?
– Nie zawsze, ale to w końcu nic
nadzwyczajnego, bo w każdej grupie dochodzi od czasu do czasu do
konfliktów… Ale my, pracownicy,
jesteśmy grupą międzynarodową,
co znacznie pomaga w łagodzeniu
zatargów.
Piotr jest Polakiem, Regina
Niemką, która wyszła za mąż za
Tamila. W schronisku pracują:
Afganka, Serbka, Tybetanka. Podchodzi do nas jeden z opiekunów,
który kończy dziś obowiązki. To
Ahmad Mahayni, Syryjczyk, żonaty,
dwoje małych dzieci. Przed dwoma
laty przybył tu jako uciekinier,
dziś mówi po niemiecku i pracuje.
Idziemy do stołówki. Po drodze mijamy gromadkę młodych
mężczyzn, siedzących na murku,
każdy nad tabletem albo komórką.
– To nasza kafejka internetowa,
a WiFi jest i na zewnątrz.
Odbieramy jedzenie w okienku,
idziemy do sali. Jedzenie dostarcza
firma cateringowa, jest bardzo
smaczne. Na ścianie wisi obraz.
– Namalowała go Dolgor Ser-Od, nasza pracownica, Tybetanka,

jeszcze możemy przyjąć wielu
uchodźców. 31 sierpnia Angela
Merkel wypowiedziała słynne zdanie: „Wir schaffen es” – „Damy
radę”. Cały Berlin prześcigał się
w miłości do cudzoziemców, a firma
komunikacyjna BVG przyznała
uciekinierom przejazdy za darmo. Wokół tej enklawy „miłości”
rozgrywał się zmasowany festyn
nienawistników. Zewsząd informowano nas, mieszkańców Niemiec,
że bieżąca opieka nad uchodźcami
to niemiecki problem i że nikt
nas w nim nie będzie wspierał.
Mało tego, mówiono, że już samo
przyjmowanie uciekinierów jest
winą i że wściekła ludzka dobroć
Niemców zniszczy Europę.
W pewnym momencie wiadomo
było, że Niemcy też przestaną być
dobrzy. 13 września tak się też
stało. Koniec festynu „miłości”
człowieka sytego do człowieka
głodnego. Zamknęliśmy bramy.
A oni i tak przychodzą.
***
Po dziesięciu dniach nieobecności wracam pociągiem do Berlina.
Na peronach stoją grupy straży
kolejowej i policji.
– Przybywają? – pytam.
– Tak.
Specjalne pociągi z Monachium
kieruje się na dworzec Schönefeld
na granicy miasta i Brandenburgii,
co pozwala łatwiej rozlokować
ludzi w Berlinie, Brandenburgii i Saksonii. Ale uciekinierzy
docierają też innymi drogami.
Część z nich chce się wprawdzie
dostać do Niemiec, ale nie chce
się rejestrować. To najczęściej ci,
którzy już gdzieś w innym kraju
Unii złożyli podanie o azyl i na

też w namiotach ustawionych za
koszarami. W koszarach i namiotach mieszka 1600 osób.
Dzwonię do Piotra i mówię, że
chciałabym zaktualizować naszą
poprzednią rozmowę.
– U nas jest tak samo jak było
– mówi Piotr. – Ale oczywiście,
jak chcesz to przyjedź.
Umawiamy się na wtorek, 22
września.
W poniedziałek, 21 września,
jadę do schroniska w Spandau.
Uderza niezwykły spokój. Ponad
półtora tysiąca ludzi, a jest cicho
i spokojnie. Dwie kobiety z wózkami idą na spacer, koło portierni
dwóch mężczyzn sprząta, trzej
strażnicy siedzą kawałek dalej,
palą papierosy, cicho rozmawiają.
Ktoś niesie wielki karton z chlebem, dwóch mężczyzn wyładowuje
skrzynki soku z samochodu. Cisza.
Słońce. Ostatni dzień lata. Dwóch
młodych ludzi doprowadza mnie
do magazyniera. Daję mu koce
i poduszki, z którymi targałam
się przez pół miasta. Wiem, że
to właśnie jest potrzebne, koce
i poduszki, a nie, jak wszyscy
sądzą, śpiwory. W schroniskach
nie potrzeba śpiworów, bo gdy
ktoś, kto używał śpiwora, się wyprowadza, musi zabrać śpiwór ze
sobą. Nie można go przekazać
nikomu innemu.
Pytam referentkę prasową
firmy PRISOD, która prowadzi
schronisko, czy możemy zorganizować w Polsce zbiórkę pościeli.
– Nie, dziękujemy – odpowiada.
– Berlińczycy są bardzo hojni,
dostajemy dużo, nawet za dużo
ubrań, pościeli, śpiworów, zabawek. Ale poza tym nie ułatwiajmy

sobie zadań. Taka zbiórka w Polsce
pozwoliłaby Polakom myśleć, że
coś robią dla uchodźców, że nie
są bezczynni.
***
22 września, we wtorek rano,
jadę nad Havelę, do Piotra i Reginy. Nie ma ich. Jak to, przecież
się ze mną umówili?… No tak,
a wczoraj o godzinie 14…
Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że masy uchodźców,
przybywające do Berlina, omijają senne, odległe Kladow na
południu Spandau. Ale wczoraj
o 14 okazało się, że natychmiast
trzeba tam zorganizować nowe
schronisko dla 250 uchodźców
z Syrii. Urządzają je Regina
i Piotr. Jadę. Przydzielony budynek leży o godzinę jazdy autobusem i kolejką od Refugium
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nad Havelą. Nie jest używany od
kilku lat… Małe pokoje, większość
z łazienkami, zadbane, ale nie
wiadomo, czy wszystko jest sprawne. W pokojach są już materace
i łóżka polowe, przyjechała firma,
która będzie sprzątać, majster
wymienia klucze, elektrycy i hydraulicy sprawdzają instalacje,
szefowa kuchni zamówiła mleko,
herbatę, jednorazowe naczynia,
sztućce. Gotuje duże garnki wody
na herbatę i przygotowuje wielkie
termosy z kawą.
Jest stanowczo za mało rąk
do pracy. Oferuję pomoc. Należę
na Facebooku do grupy „Polacy
w Berlinie bez nienawiści”, którą
niedawno założył Viktor Kucharski. Dziś jest nas około dwustu
i wielka to pociecha być w grupie
ludzi szanujących przyzwoitość.
Piszę, że potrzebujemy wolontariuszy. Po kilku minutach zgłaszają
się dwie osoby, gdy przybędą na
miejsce, będzie ich troje… Pracują od zaraz. Ja muszę wracać
do domu, żeby skończyć pisanie
tego reportażu.
– Jak będzie? – pytam Piotra
na pożegnanie.
– A co, piszesz powieść w odcinkach?
– Niewykluczone.
– Ciąg dalszy nastąpi – mówi
Piotr.
 Wtorek, 22 września 2015 r.,  

godzina 23

Ewa Maria SLASKA
■■ Gdańszczanka z urodzenia, pisarka, tłumaczka, dziennikarka,
w Berlinie od 1985 r., przewodnicząca współpracującego ze Szczecinem stowarzyszenia Städtepartner
Stettin e.V.

WYBIERZMY SIĘ

■■ W KSIĄŻNICY Pomorskiej
czynna jest wystawa „Sąsiad z papieru – Nachbarn aus Papier”,
zorganizowana w roku 70-lecia
powojennej granicy polsko-niemieckiej. Przygotowali ją Barbara
Sztark i Berndt Aischmann.
■■ 5 PAŹDZIERNIKA Altranf (Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego)
koło Bad Feienwalde zaprasza na
polsko-niemieckie dożynki, organizowane z gminą Dębno. O godz.
11 przywitanie gości, o godz. 13
polsko-niemieckie nabożeństwo
ekumeniczne, od 11 do 13 występy zespołów z Wriezen, Dębna,
Morynia, Oderbergu, od godz. 15
program muzyczny.
■■ XXIV dokumentART, 8-12
października, Neubrandenburg
(organizator: Latücht Film&Medien e.V.). W konkursie będzie pokazanych 37 filmów z kilkunastu
krajów, w tym z Polski. W programie także: pokazy filmów z krajów
Europy Wschodniej, prezentacje
szkół filmowych, warsztaty filmowe
dla młodzieży, dyskusje. www.
dokumentart.info.
■■ SZCZECIN European Film
Festival – 18-26 października,
Szczecin (organizator: Stowarzyszenie OFFicyna przy udziale
współpracowników z Niemiec). Na
festiwal nadesłano 1750 filmów,
jury zakwalifikowało do pokazów
konkursowych 40 filmów z 22
krajów. W programie festiwalu
także: dyskusje, pokazy: Granice
kina, Wspólne granice, Kino na
Pomorzu Zachodnim, Industry
Zone, Strefa Chillout. Pokazy
i spotkania będą odbywać się
w kilkunastu miejscach Szczecina. www.europafilmfestival.
szczecin.pl.
■■ UECKERMÜNDE. IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny im.
Julio Perottiego, 23-29 października, Ueckermünde. Zgłosiło się
ponad stu uczestników z kilkunastu krajów świata. Konkurs
organizowany jest we współpracy
z Akademią Sztuki w Szczecinie.
www.internationaler-perotti-gesangswettbewerb.de
■■ DOŻYNKI w zoo w Ueckermünde, 3 października (godz.
10-18). W programie: festyn młyna,
koncerty, jarmark produktów
regionalnych, wizyta czarownicy
Marii, próbowanie mleka prosto
od krów itd. www.tierpark-ueckermuende.de
■■ CHORIN, średniowieczny klasztor cystersów, polsko-niemiecka
wystawa „Innowacje i tradycja.
Hinrich Brunsberg i późnogotycka
architektura ceglana ma Pomorzu
i w Marchii Brandenburskiej.
Wystawa czynna codziennie (godz.
10-18) do 22 listopada. www.kloster-chorin.org
■■ BERLIN (księgarnia Buch-Bund, Neukölln, 25.09, godz. 19),
Myślibórz (muzeum, 9.10, godz.
17), następnie Stargard (muzeum,
17.10) i Słubice (Collegium Polonicum, 4.11): spotkania promocyjne
książek Roberta Ryssa „Iść po granicy” (wyd.: Książnica Pomorska,
Stowarzyszenie Terra Incognita) oraz „Codzienne pogranicze”
(wyd.: „Kurier Szczeciński”).

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).
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