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Co możemy zrobić dla Europy?
Bogdan TWARDOCHLEB
15 GRUDNIA 1995 roku, prawie po czterech latach spotkań,
sporów i przygotowań, powstał Euroregion Pomerania.
Na zamku w Szczecinie porozumienie o jego powołaniu
podpisali: ówczesny prezydent Szczecina Bartłomiej Sochański,
prezes Związku Komunalnego (Kommualgemeinschaft)
Pomerania e.V. Rainer Haedrich i prezes Związku Celowego
Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” Zbigniew Zychowicz.
UMOWA stanowiła, że celem
euroregionu jest „podejmowanie
wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju
regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców po obu stronach granicy”.
Polskie i niemieckie jednostki
samorządu lokalnego, które przystąpiły do euroregionu, deklarowały
wolę współpracy w wielu dziedzinach gospodarki, edukacji i wymiany młodzieży, kultury, ochrony
środowiska, rozbudowy infrastruktury, w tym granicznej, koordynacji transgranicznego planowania
przestrzennego, przeciwdziałania
klęskom żywiołowym itd. 26 lutego
1998 roku do euroregionu przystąpiły samorządy Skanii (Szwecja).
W tamtym czasie powstawały
też euroregiony na wszystkich
granicach Polski. Towarzyszył im
– z jednej strony – wizjonerski
optymizm tworzenia, z drugiej –
wizje katastrofy.
Na granicy polsko-niemieckiej,
oprócz Pomeranii, powstały euroregiony Pro Europa Viadrina,
Nysa-Sprewa-Bóbr i niemiecko-czesko-polski Nysa (Neisse-Nisa-Nysa).
* * *
Warto przypominać nie tylko
optymistyczne wizje, lecz także spory
o euroregiony i ostrzeżenia, wygłaszane nawet w polskim parlamencie,
że ich powoływanie, zwłaszcza na
granicy polsko-niemieckiej, jest de
facto przygrywką do utraty przez

FORUM

Polskę kontroli nad pograniczem
i wstępem do kolejnego rozbioru
Polski. Dziś brzmi to niewiarygodnie,
niemniej takie opinie formułowano.
I choć stosunki polsko-niemieckie,
zwłaszcza na terenach objętych

Podpisanie umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania. Od lewej: Bartłomiej
Fot. SGP Euroregioniu Pomerania
Sochański, Rainer Haedrich, Zbigniew Zychowicz
działalnością euroregionów, są dziś
nieporównanie lepsze i bogatsze niż
wówczas, to jednak w obu krajach
nie brak ludzi, którzy nadal są co
najmniej nieufni i podejrzliwi. Gdy
myśli się o polsko-niemieckiej historii, można to zrozumieć.

Biznes na pograniczu

Przedsiębiorcy
o językach
78. POLSKO-Niemieckie Forum Przedsiębiorców „Wsparcie
inicjatywy edukacji dwujęzycznej dla rozwoju biznesu
na obszarze transgranicznym” odbędzie się 9 grudnia
w Szczecinie. Zajmie się wymianą doświadczeń i poglądów
związanych z nauczaniem dwujęzycznym w Euroregionie
Pomerania. Organizatorem forum jest Urząd Miasta Szczecin.
DO udziału w spotkaniu zostali
zaproszeni m.in. przedstawiciele
władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego oraz
przedstawicie rządów Brandenburgii i Meklemburgia-Pomorze
Przedniego.
W pierwszej części forum Justyna Maziarska-Lesisz, kierownik
Wydziału Rozwoju Kompetencji
Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, mówić będzie
o szansach i wyzwaniach nauczania
dwujęzycznego w polskim systemie
oświaty, Roy Heynlein z firmy Getsix (Poznań-Berlin) – o znaczeniu
znajomości języków obcych w życiu zawodowym, a Uschi Macher
z władz oświatowych Kraju Saary
– o nauczaniu dwujęzycznym na
pograniczu niemiecko-francuskim.
W części drugiej będą prezento-

Tak czy inaczej, stosunki polsko-niemieckie są wciąż wrażliwe
i długo takie będą. Są też dla
Europy i świata modelowym –
obok relacji niemiecko-francuskich – przykładem pozytywnej
zmiany. Właśnie tę zmianę trzeba
rozważnie umacniać. Pogranicze,
które jest przestrzenią najintensywniejszych kontaktów społecznych i praktycznych, codziennych
sprawdzianów, ma w tym do odegrania nieprzecenioną rolę.
* * *
W ciągu 20 lat pogranicze
zmieniło się diametralnie. Do

wane praktyczne doświadczenia
nauczania dwujęzycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach i szkołach
zawodowych. Spotkanie zakończy
dyskusja panelowa z udziałem
referentów, przedstawicieli władz
Szczecina, Euroregionu Pomerania
i powiatu Vorpommern-Greifswald.
Spotkanie odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
(ul. Cukrowa 12). (b)
Szczegóły i zgłoszenia: cud.szczecin@um.szczecin.pl, tel. 91 424 53
60, 91 424 11 17.
Forum organizowane jest w ramach transgranicznego projektu
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania, a współfinansowane ze środków EFRR
(Interreg IV A).

przejść granicznych nie ustawiają się wielokilometrowe kolejki
samochodów, bardzo wielu ludzi
przekracza granicę swobodnie
i codziennie – trudno tu to wszystko
opisywać.
Zmienił się krajobraz pograni-
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cza, ale też pojawiły się problemy
nowe, wynikające np. z demografii, swobody podróżowania czy
też praktycznego doświadczania
odmienności kulturowej, w tym
językowej. Pozytywne zmiany to
m.in. skutek inwestowania w region i wydawania unijnych pieniędzy, najpierw z programu Phare
CBC, a potem Interreg, czy też
z funduszy Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
Pieniądze unijne umożliwiły
organizowanie spotkań, dzięki
którym poznało się tysiące ludzi,
aczkolwiek wciąż za mało. (Zresztą
proces poznawania nigdy się nie
skończy). Z funduszy unijnych
finansowano m.in. kontakty młodzieży, festiwale euroregionu, polsko-niemieckie gimnazja, projekty
kulturalne, wspólne planowanie
przyszłości Euroregionu Pomerania, tworzenie koncepcji jego
rozwoju.
Powstało wiele inwestycji, z których korzystają tysiące mieszkańców. Stworzono nowatorski system
Telemedycyna, uruchomiono badania przesiewowe noworodków,
powstały trasy rowerowe, parki,
hale sportowe. Tysiące spotkań
zorganizowano dzięki Funduszowi
Małych Projektów.
W każdym kolejnym programie
Interreg wydaje się na polsko-niemieckiej granicy około 150
mln euro.
* * *
W najbliższych latach decydować będzie się rola Szczecina
w Euroregionie Pomerania. Czy
miasto stanie się transgraniczną
aglomeracją, faktyczną kulturową
i gospodarczą stolicą euroregionu? Leży blisko granicy i choć
przygraniczność jest w nim mało
odczuwalna, to jednak ono wciąż
zbliża się do granicy i de facto ją

przekracza, oddziałuje bowiem
jak każda metropolia. Dynamika
społeczna powoduje, że granica
coraz słabiej powstrzymuje spontaniczne fale oddziaływań Szczecina,
skutkiem czego miasto jest ważnym
graczem w lokalnej i państwowej
polityce zagranicznej. Dlatego
po obu stronach granicy trwają
wspólne prace nad transgraniczną
koncepcją rozwoju przestrzennego,
w tym rozwoju metropolii. Pół roku
temu w artykule zamieszczonym
w dodatku „przez granice” Irena
Stróżyńska i Paweł Bartnik pisali:
„Aby zbudować transgraniczny
obszar metropolitalny Szczecina,
należy stworzyć polsko-niemiecką
strukturę z nowymi kompetencjami, co jest możliwe poprzez
wykorzystanie idei Europejskiego
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Dlatego uważamy, że obecni
sygnatariusze umowy o utworzeniu
Euroregionu Pomerania powinni
przemyśleć jego dotychczasowe
funkcjonowanie i doprowadzić
do utworzenia EUWT”.
* * *
Transgraniczna metropolia to
wciąż wizja i strategia. Jej przybliżanie wymaga działań codziennych i przemyślanej taktyki. To
jest truizm.
I druga sprawa: strategiczna
wizja metropolii będzie się przybliżać tylko wtedy, jeśli nie zostanie
zahamowany proces integracji
europejskiej i procesy umacniania
zaufania na pograniczu.
Wydarzenia w Europie, wynikające – ogólnie mówiąc – z napływu
uchodźców, stawiają Unię Europejską wobec niebywałej próby
i mogą być dla niej groźne, choć
nie muszą. Mogą dać Unii nowej
impulsy rozwoju.
Dokończenie na str. 12

Dzieło szczęśliwie ocalone

Otto Manasse – kompozytor ze Szczecina
Michael GRILL
NIC dziwnego, że historyk muzyki zajmuje się
biografiami kompozytorów. Z różnych punktów
widzenia oświetla ich życie i dokonania,
a cieszy się szczególnie, gdy odkryje nowe
detale ich biografii. Całkiem inaczej jest,
gdy chodzi o kompozytora takiego jak Otto
Manasse, który pochodził ze Szczecina.
Gdyby nie drobny przypadek, nikt nigdy nie
napisałby już ani słowa o jego życiu i dziełach.
Podążając śladami jego życia, latem tego roku
odwiedziłem Szczecin.
Wspomniany przypadek to akcja przeprowadzona
jesienią 2008 roku w Monachium przez zaprzyjaźnionego monachijskiego artystę Wolframa P. Kastnera.
Na schodach Wyższej Szkoły Muzyki i Teatru (Hochschule für Musik und Theater) wypisał on nazwiska
106 żydowskich artystów muzyków prześladowanych
w III Rzeszy. Ich dokumentów szukano w archiwach
Monachium, Berlina, Zurychu, Wiednia, USA i Kanady. Po wielu nie znaleziono żadnego zdjęcia, danych
osobowych, tylko notki w policyjnych rejestrach
samobójców lub na listach deportacyjnych.
Jedna z gazet zamieściła wielkie zdjęcie marmurowych
schodów akademii i artykuł opisujący akcję. Pewna
starsza dama, przeczytawszy gazetę, przypomniała sobie,
że jej dziadek znał jednego z tych artystów, który dał
mu rękopisy swoich kompozycji. Ponad pięćdziesiąt lat
przeleżały one na fortepianie w jej domu rodzinnym. Były
to pieśni na sopran z fortepianem i fantazja organowa.
Dokończenie na str. 13

Otto Manasse, rzeźbiarski portret w Monachium
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Tydzień z polską kulturą

PolenmARkT w Greifswaldzie

TARGOWISKO jest w Słubicach i Osinowie Dolnym, ale jest też
w Greifswaldzie. Mowa o Polenmarkt, który w Greifswaldzie pisze się
inaczej, bo polenmARkT. Organizowany jest już od osiemnastu lat.

Prof. Ewa Komorowska i prof. Harry Walter, laureaci nagrody, której fundatorem jest
Sparkasse Vorpommern.
Fot. Michael FRITSCHE
INACZEJ niż w Słubicach i Osinowie Dolnym nie jest to teren drobnego
handlu, lecz festiwal polskiej kultury.
W takiej formie istnieje tylko w nadmorskim uniwersyteckim Greifswaldzie. Jest największym i najsłynniejszym festiwalem kultury polskiej
w Europie, oczywiście poza granicami
Polski, ale w Polsce takich festiwali
specjalnie organizować nie trzeba.
Nie wozi się przecież drzew do lasu.
W tym roku sygnał do rozpoczęcia
festiwalu padł 19 listopada w Kolegium Naukowym Alfrieda Kruppa.
W centrum uwagi było wręczenie
nagrody za osiągnięcia w niemiecko-polskiej współpracy na Uniwersytecie

PROJEKTY

Greifswaldzkim. Następnie był odczyt
Artura Beckera.
Artur Becker urodził się w 1968 r.
w Bartoszycach. Od roku 1985 mieszka
w Niemczech. Jest pisarzem, tłumaczem i dziennikarzem, pisze głównie
w języku niemieckim. W 2009 r. otrzymał prestiżową niemiecką nagrodę im.
Adelberta von Chamisso, przyznawaną
pisarzom, którzy nie tworzą w swoich
językach ojczystych.
Jednak żeby uczyć się języka obcego,
trzeba mieć słownik. Nie ma świata
bez słowników. W każdym języku są
specyficzne „skrzydlate słowa”, czyli
przysłowia i powiedzonka. Każdy,
kto uczy się obcego języka, właśnie

z nimi ma najwięcej kłopotów. Jeśli
ich nie zna, co rusz może wejść na
językową minę.
W tym roku nagrodę za niemiecko-polską współpracę otrzymali autorzy
niemiecko-polskiego słownika „In 80
gefluegelten Worten um die Welt – W 80
skrzydlatych słów dookoła świata”,
związani z uniwersytetami w Szczecinie i Greifswaldzie. W imieniu zespołu
nagrodę odebrali prof. dr h.c. Harry
Walter z Greifswaldu i prof. dr Ewa
Komorowska z Szczecina.
W przerwach spotkania w Kolegium
Kruppa śpiewał i grał szczeciński
duet Feng Szuja – Olek Różanek (jego
twórca) i Maciej Kazuba, liderzy grupy
Chorzy na Odrę.
Autorami słownika, który ukazał się
nakładem obu uniwersytetów (Szczecin
– Greifswald 2013), są: Katarzyna Jakubowska, Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowska, Harry Walter. Współpracowali
studenci greifswaldzkiej slawistyki: Theresa Gläser-Kurze, Evgenia Klimenko, Swetlana König, Zuzanna Owieśniak i Viktoria
Wähnert.
Festiwal polenmARkT trwa do 29
listopada (niedziela). Dziś (czwartek) organizatorzy zapraszają na
Polski Wieczór, czyli gotowanie po
polsku, oraz na projekcję filmu
„Body” Małgorzaty Szumowskiej.
Jutro przed południem w Löcknitz
Wojciech Widłak będzie czytał swoje
książki dla dzieci o panu Kuleczce
i Jędrusiu (godz. 10, 12; tłum.: Jan
Holten), wieczorem w Greifswaldzie
Paulina Schulz, która tworzy kolekcję
tłumaczeń współczesnej literatury
polskiej na język niemiecki, będzie
prezentowała fragmenty swojej nowej powieści „Eiland”, a późnym
wieczorem zagra szczeciński zespół
Włochaty. Sobota to koncert grupy
MA, której muzycy związani byli ze

szczecińskimi grupami Big Fat Mama,
Moonlight, Arka Noego i Dikanda,
oraz elektroniczna noc finałowa festiwalu z warszawską grupą We Will
Fail i grupą BP z Berlina i Lipska.
W niedzielę teatr studencki z Greifs-waldu zaprezentuje premierę jednoaktówki Sławomira Mrożka „Na
pełnym morzu”. Pełen program:
www.polenmarkt-festival.de.
Michael FRITSCHE
■■ Student slawistyki na Uniwersytecie
Greifswaldzkim, współpracownik studenckiego czasopisma „moritz”.
* * *
PS. Festiwal kultury polskiej
organizowany jest w Greifswaldzie
osiemnaście lat. Powstał z inicjatywy
studentów, a w tym roku osiągnął dojrzałość. Kto w Szczecie zorganizuje
równoległy festiwal współczesnej
kultury niemieckiej? Przydałby się.
Bogdan TWARDOCHLEB

W krainie migrantów
PONAD pół roku temu na terenie
Nowej Ameriki, społecznego
i edukacyjnego przedsięwzięcia
rozwijającego się od kilku lat
po obu stronach Odry i Nysy
Łużyckiej, ruszył projekt „Nowa
Amerika w krainie migrantów”.
Uczestnicząca w nim młodzież z polsko-niemieckiego pogranicza poznawała
problemy migracji i migrantów, którzy
osiedlili się i mieszkają na pograniczu. Uczniowie podsumowali swoje
doświadczenia, tworząc wystawy, które
najpierw były pokazywane w miejscowościach, w których projekt realizowano, a 20 listopada wszystkie zostały
zaprezentowane w Collegium Polonicum
w Słubicach. Jednocześnie trwała tam
dwudniowa konferencja uczestników
projektu. W ubiegłą niedzielę odbył się
w Słubicach Kongres Nowej Ameriki.
W Słubicach zaprezentowano wystawy: „Czytanie krajobrazu” (Zespół
Szkół Publicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ośnie Lubuskim,
opiekunka projektu: Anna Aniśko),
„Dawne pogranicze. Wszyscy jesteśmy
migrantami” (Gimnazjum w Borui Kościelnej, opiekunowie projektu: Anna
Billert i Jacek Matula), „Kresowiacy.
Polscy wygnańcy” (Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Myślenia Twórczego w Zielonej
Górze, opiekunka projektu: Joanna
Hanć ), „Tożsamość Śląska Opolskiego”
(Instytut Edukacji przez Sztukę, opiekunka projektu: Lucilla Kossowska),
„Niemieccy wygańcy” (Albert-Schweitzer-Gymnasium w Eisenhüttenstadt,
opiekunowie projektu: Michael Kurzwelly i Heike Steinhagen), „Medaliony
greckie” (Zespół Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach, opiekun

projektu: Andrzej Łazowski), „Wyparowani, historia Żydów” (uczestnicy:
uczniowie szkół w Gryfinie, Angermünde, Schwedt, opiekun projektu:
Andrzej Łazowski), „Migranci poznają
kulturę Serbołużyczan” (wolny projekt we współpracy z pełnomocnikiem
ds. integracji i Muzeum Łużyckim
w Budziszynie – Bautzen, opiekun:
Artur Malinowski), „Sybiracy” (Zespół
Szkół Ogólnokształcacych w Rzepinie,
opiekunka projektu: Wioletta Nowak),
„Uchodźcy dzisiaj” (Klub Młodzieżowy
Mikado we Frankfurcie nad Odrą,
opiekun projektu: Thomas Spicker).
Wystawy powarsztatowe można oglą-

Fot. Sebastian BURKHARDT (DNN)

Dzieciom więźniów
GAZETA „Dresdner Neueste Nachrichten” informowała
niedawno o niezwykłym przedsięwzięcu uczniów szkół
drezdeńskich.
NA Cmentarzu im. św. Pawła
w Dreźnie znajduje się 225 grobów
noworodków i niemowląt, które
z głodu i wycieńczenia zmarły
w czasie drugiej wojny światowej.
Ich rodzice byli robotnikami przymusowymi i więźniami nazistów,
Polakami i obywatelami ZSRR.
W czasach NRD na kwaterze,
gdzie znajdują się dziecięce groby,
ustawiono kamienny obelisk z napisem w języku niemieckim: „Tu
leżą dzieci obywateli Polski i ZSRR,
które zmarły w latach 1939-1945”.
Uczniowie drezdeńskich szkół
przeszukali archiwa i znaleźli nazwiska dzieci. Zajmowali się także
losem ich rodziców, poznawali
mechnizmy nazistowskiej przemo-

Dokończenie ze str. 11

Joanna Hanć i jej uczniowie

Dama przekazała mi nuty i 2009
roku zorganizowałem w Monachium
trzeci koncert z cyklu „Dźwięki nigdy
niesłyszane” („Unerhörte Klänge”),
podczas którego zagrałem jeden
z utworów Ottona Mannasse.
Jak więc widać, wszystko było
łańcuchem szczęśliwych przypadków i sprzyjających okoliczności.
Doprowadziły one do tego, że w końcu mogliśmy spytać: kim był Otto
Mannasse? Jakie losy kryją się za
tym nazwiskiem?
PAMIĘĆ

cy. Potem każdy z nich przygotował
dla jednego dziecka symboliczny,
wykonany przez siebie nagrobek.
Wszystkie utworzyły pomnik liczący
90 metrów.
W obecności kilkuset mieszkańców Drezna pamiątkowe nagrobki zostały odsłonięte. Uczniom
dziękowała burmistrz miasta Eva
Jaehningen.
Dr Solveig Bude, przewodnicząca Stowarzyszenia „Jugend-Arbeit-bildung”, mówiła: – „Fakt, że ci
najmłodsi i bezbronni członkowie
ludzkiej społeczności zostali zupełnie pozbawieni opieki i ochrony,
podkreśla okrucieństwo nazistów”.
Przy grobach uczniowie posadzili symboliczną jabłoń. (b)

Fot. Grzegorz GEMBARA

dać w szkołach, których uczniowie je
realizowali. Niektóre chcą migrować
i szukają miejsc na kolejne ekspozycje.
Projekt „Nowa Amerika w krainie
migrantów” ma swój profil na facebooku: www.facebook.com/nowaamerikamigrant/?fref=ts.
Joanna HANĆ
■■ Rodzona szczecinianka, absolwentka
Liceum Plastycznego oraz animacji
społeczno-kulturalnej i edukacji artystycznej na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projektuje, prowadzi warsztaty artystyczne,
uprawia malarstwo, rysunek, rzeźbę,
grafikę warsztatową itd.

W każdym razie Unia nie jest
dziś należycie przygotowana do
rozwiązywania tych problemów,
co wynika z faktu, że integracja
europejska wciąż jest procesem
nowym, młodym i nieustabilizowanym, który nie zdążył jeszcze
stworzyć sprawnego systemu zabezpieczeń.
Przy czym, narzekając na unijną biurokrację, warto pamiętać, że
Unia, która wypracowała zasadę
dochodzenia do kompromisów,
uchroniła naszą część Europy
od konfliktów i udowodniła, że
jest ofertą dla pokoju.
Zahamowanie pogłębiania integracji, nie dociekajmy tu z czyjej
winy, a już zwłaszcza w dziedzinie
polityki zagranicznej i obronnej,
nie daje Unii skutecznych narzędzi w budowaniu relacji na
przykład z państwami arabskimi
czy Rosją. Dziś okazuje się, że jest
dla Europy niebezpieczne, może
też być groźne dla pogranicza
i euroregionu, rozumianego nie
tylko jako biuro, które wypełnia
określone zadania, lecz przestrzeń
wspólnego życia.
* * *
Zaniepokojeni rozwojem sytuacji na świecie, blisko naszych
granic, mówimy często o bezradności wobec mechanizmów
wielkiej polityki, które działają
ponad naszymi głowami, a których skutki mogą nieuchronnie
spaść na nasze głowy, gdyby na

przykład doszło do ograniczeń
w funkcjonowaniu strefy Schengen. Co powinniśmy i co możemy
jednak robić tu, w euroregionie,
który – podkreślmy – nie jest tylko
systemem dystrybucji pieniędzy
z unijnych programów i kontroli
ich wydawania? Zresztą ten system
ma sens tylko wtedy, gdy po obu
stronach granicy jest społeczna
aprobata dla budowy zaufania,
tworzenia wspólnej, acz zróżnicowanej przestrzeni gospodarczej,
kulturowej, społecznej.
Wydarzenia, wśród których
żyjemy, dowodzą, że tę aprobatę
trzeba pielęgnować, tworząc platformy i przestrzenie jej umacniania i umacniania transgranicznej
wspólnoty. Nie rozwiążemy problemów świata, możemy jednak nie
mnożyć problemów i niepokojów,
dbać o dobre relacje z sąsiadem,
rozwijać kontakty na pograniczu.
Ich bardzo ważnym filarem w praktyce jest Euroregion Pomerania.
Pozytywne zmiany można pielęgnować na przykład poprzez
inicjowanie kolejnych spotkań,
stowarzyszeń, klubów myśli politycznej, społecznej, klubów
pamięci historycznej, poznawania pogranicza, Pomorza. Chodzi
o tworzenie wspólnych nurtów
myślenia i postrzegania świata.
Nie chodzi o uwspólnianie poglądów, lecz o wspólne platformy
wymiany zadań, w których różnice
też będą miały swoje miejsce
na przykład. Oprócz dawnych
ujawniają się zresztą nowe, na
przykład w społecznym podejściu

do problemu uciekinierów, w różnicach mentalnych, odmiennych
obyczajach, systemach prawnych,
przepisach dotyczących służby
zdrowia itd.
* * *
W Europie jest czas próby. Nie
będzie trwał krótko, zmieni Europę i trzeba wierzyć, że ostatecznie
da jej pozytywne impulsy. Zanim to
jednak nastąpi, być może Unia Europejska ograniczy swobody strefy
Schengen i swobody obywatelskie,
by umocnić poczucie codziennego bezpieczeństwa. Jeśli tak się
stanie, może to utrudnić życie na
pograniczu. Tym bardziej więc
trzeba dbać o dobre sąsiedztwo,
bronić go, bo jest naszą zdobyczą
i sukcesem. Tym bardziej trzeba
dbać o przygraniczny region, jego
transgraniczne metropolie, Euroregion Pomerania. To możemy
zrobić dla Europy, dla siebie.
* * *
17 grudnia (czwartek, godz. 12)
w Trafostacji Sztuki w Szczecinie
odbędzie się uroczystość z okazji
20-lecia Euroregionu Pomerania.
Patronat nad jubileuszem objął
minister spraw zagranicznych
RP. Podczas uroczystości zostaną
wręczone nagrody Euroregionu
Pomerania za szczególną aktywność we współpracy transgranicznej w kategoriach: gmina,
organizacja pozarządowa, osoba.
Spotkanie dopełni koncert Baltic
Neopolis Orchestra.
Bogdan TWARDOCHLEB
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Otto Manasse
– kompozytor ze Szczecina
Dokończenie ze str. 11

Co możemy zrobić
dla Europy?

Ludzie pogranicza, czyli skąd jesteśmy
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Od Szczecina do bakielitu
Otto Manasse urodził się 10
czerwca 1861 roku w Szczecinie.
Jego rodzicami byli Otto Manasse,
kupiec, i Henrietta Manasse z domu
Marcuson. Uczył się i zdał maturę
w szczecińskim Gimnazjum Mariackim. W 1881 roku zaczął studia z chemii na uniwersytecie w Zurychu.
W pewnym niezbyt jasnym momencie przeniósł się z Zurychu do
Berlina, gdzie 28 lipca 1886 roku
uzyskał tytuł doktora filozofii. Ty-

Exlibris Georga Manasse
tuł jego pracy dysertacji brzmiał:
„Wanady w glebach alkalicznych”
(wanad, łac. vanadium, to pierwiastek
chemiczny z grupy metali przejściowych – przyp. Redakcja).
4 maja 1884 roku Manasse przeniósł się z Berlina do Monachium
i kontynuował studia na Uniwersytecie Ludwiga-Maksymiliana.
Uczelniane indeksy zachowały się
dopiero od roku 1890/91. Według nich
odbył w latach 1890-1904 praktykę
z chemii organicznej u Adolfa von
Bayera, a w roku 1897, ze związków
aromatycznych wodoru, u Richarda
Willstättera. Można przyjąć, że po
studiach nadal współpracował z von
Baeyerem jako asystent, a później
także jako pełnoprawny pracownik.
W latach 1896-1898 zgłosił w Niemczech, Anglii i USA patent z chemii.
O jego wartości dla przemysłu zorientował się Leo H. Baeckeland
i wykorzystał, budując w 1907 roku
fabrykę bakelitu, pierwszego sztucznego tworzywa produkowanego na
skalę przemysłową. Prawdopodobnie
dzięki temu patentowi Otto Manasse
był finansowo na tyle bezpieczny,
że mógł swobodnie rozwijać swoje
zamiłowania muzyczne.

Deportacja
do Theresienstadt
W Monachium znanych jest sześć
adresów, pod którymi Otto Manasse
mieszkał w latach 1884-1904. Wszystkie są raczej w centrum, między
dworcem kolejowym a uniwersytetem.
14 października 1904 roku wprowadził się do domu przy Nikolaistrasse 5 w dzielnicy Schwabing, na
północ od uniwersytetu. Mieszkanie
należało do luterańskiej parafii
Erlösenkirche (Kościół Zbawienia),

gdzie przez wiele lat pracowałem
jako organista i kierownik chóru.
16 maja 1933 roku Otto Manasse
został członkiem parafii.
Nie był żonaty i nie miał dzieci. Używał pseudonimu Tomas E.
Aston, ale pod takim nazwiskiem
nie znalazłem dotychczas żadnego
kompozytora. Od urodzenia był wyznania judaistycznego. Dokładnie
nie wiadomo, kiedy przeszedł na
luteranizm. Gdy naziści doszli do
władzy, dodali mu drugie imię, David.
Stygmatyzowali w ten sposób ludzi
żydowskiego pochodzenia.
Od 1939 roku Manasse był coraz
bardziej szykanowany przez nazistów. Wyrzucono go z mieszkania,
mimo że wstawiały się za nim osoby
znające jego dorobek. W latach 19391941 musiał zmieniać mieszkania
w coraz krótszych odstępach czasu,
a 24 lutego 1942 roku znalazł się
w barakach przy Knorrstrasse 148,
które określano jako obóz żydowski.
W aktach urzędu meldunkowego,
pod datą 23 czerwca 1942 roku,
znajduje się adnotacja: „Wyjechał
w nieznanym kierunku”.
24 czerwca 1942 roku razem
z czterdziestoma dziewięcioma więźniami transportu numer II,8 został
deportowany do Theresienstadt.
Tam zmarł 27 listopada 1942 roku.

Pierwsze lata
O edukacji muzycznej Ottona
Manasse w dzieciństwie i czasie
studiów nie mamy niestety żadnych
informacji. Wiadomo jednak, że był
uczniem Gimnazjum Mariackiego
w Szczecinie. Nieliczne dokumenty
z tamtego czasu oglądałem w Archiwum Państwowym w Szczecinie.
Można domyślać się, że dzięki pochodzeniu z rodziny kupieckiej mógł już
jako dziecko pobierać lekcje muzyki,
a przynajmniej bywać na koncertach.
Czy miał kontakty z Carlem Adolfem Lorenzem, uczniem i następcą
Carla Loewego? Do dziś nie udało
się odnaleźć żadnych informacji
o pierwszych latach jego muzycznej
edukacji i wczesnych kompozycjach.
Max Reger
i wyborne kompozycje
W latach 1901-1907 roku pracował
w Monachium Max Reger, wybitny
kompozytor, dyrygent, pianista i organista. Był między innymi nauczycielem w Akademii Sztuki Dźwięku
(Akademie der Tonkunst). Jest wiele
dowodów na to, że Otto Manasse brał
u niego lekcje kompozycji, wszak
nie na akademii, lecz prywatnie.
To Reger polecił go berlińskiemu
wydawnictwu Ries&Erler. W swojej
„Historii muzyki”, wydanej w 1923
roku, Otto Keller pisał: „Wreszcie
w kilku słowach trzeba jeszcze
wspomnieć Ottona Manasse, który
tylko dla własnej radości studiował
u Regera, zawodowo pracując jako
chemik. Był już wtedy autorem tak
wartościowych i wybornych kompozycji fortepianowych i organowych,
że nie powinien ich lękliwie ukrywać
przed społeczeństwem”.

Karta dr. Ottona Manasse. 

Fot. Archiwum Państwowe w Szczecin

Sklep Levy’ego Manasse przy Langebrückstrase 5, niestniejącej dziś ulicy,
która prowadziła do mostu Długiego.
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Odkrycia i pierwsze
wykonania
W Bawarskiej Bibliotece Państwowej znajdują się następujące
kompozycje Ottona Manasse z tamtego czasu: Introdukcja, wariacje
i fuga na temat chorału „Jerusalem,
du hochgebaute Stadt” (na wielką
orkiestrę i organy), Suita na wiolonczelę i fortepian, dwie wersje
„Metamorfoz” fortepianowych na
temat B A C H.
Niedawno pojawiły się w Monachium kolejne jego utwory w rękopisach. Są to: Fantazja na temat chorału
„Jerusalem, du hochgebaute Stadt”
na organy oraz „Dziesięć pieśni z toskańskiego zbioru pieśni ludowych”
na sopran i fortepian, które powstały
do tekstów przetłumaczonych przez
Edgara Kurza.
Oba rękopisy otrzymałem od
prawnuczki Ottona Manasse. Zostały napisane w pewnym Biurze
Prac Muzycznych w Reine i opatrzone znakiem copyrightu 1930.
Sądzę jednak, że nic to nie mówi
o rzeczywistym czasie powstania
utworów. Fantazja na organy jest
muzycznie identyczna z Introdukcją,
wariacjami i fugą na orkiestrę. Są
w niej jednoznaczne wpływy fantazji
chorałowych Maxa Regera, tak jak
i precyzyjne wskazówki dla organisty.
Pozwala to stwierdzić, że na pewno
nie jest to szkic kompozycji, lecz
jednoznacznie przemyślany utwór

Nazwiska żydowskich artystów muzyków na marmurowych schodach Wyższej
Szkoły Muzyki i Teatru w Monachium

organowy. W Monachium zagrałem
go już kilka razy. Prezentowaliśmy
także pieśni i suitę wiolonczelową,
którą Ries&Erler niedawno wznowił.

Może w Szczecinie?
Czytelnik tego artykułu może
odnieść wrażenie, że niewiele wiem
o kompozytorze Ottonie Manasse.
Znam jego piękną, późnoromantyczną muzykę, lecz stoję jednocześnie
bezradny wobec losu, który zaskoczył
mnie tą twórczością dopiero teraz,
gdy jestem już w podeszłym wieku.
Nie uznaję jednak tego za zwieńczenie moich prac naukowych jako
historyka muzyki, lecz za szczęśliwy
traf losu, za próbę, którą dał prawie
w ostatniej godzinie, by ocalić od
zapomnienia artystę, którego naziści
tak okrutnie i bezsensownie chcieli
wytrzeć ze świata.
Każdy, kto może dołożyć kolejny
kamyk do wciąż jeszcze fragmentarycznego obrazu życia i twórczości
Ottona Manasse, jest do tego serdecznie zaproszony.
Być może wkrótce muzyka Ottona Manasse znów zabrzmi w jego
rodzinnym Szczecinie.
Post scriptum
Rodzina Manasse była bardzo dobrze znana w Szczecinie i zasłużona
dla miasta. Byli kupcami i przedsiębiorcami, mieszkali w Szczecinie co
najmniej od XVIII w., a w XIX i XX
wieku związani byli m.in. ze Stocznią
Vulcan. Jej członkowie mieszkali też
w Kołobrzegu, Resku, Białogardzie,
Drawsku, w Wielkopolsce. Ich nagrobki można znaleźć w lapidarium
na szczecińskim Cmentarzu Centralnym. Krewni Ottona Manasse,
mieszkając w Szczecinie, byli w 1942
roku deportowani przez nazistów
do obozów zagłady. Pięć lat temu
w bibliotece Seminarium Filologii
Niemieckiej Uniwersytetu Göttingen
znaleziono książki z ekslibrisem
Georga Manasse, zamordowanego
w Auschwitz. Frank Möbus pisał
w 2010 roku, że jego książki zostały
zrabowane przez nazistów i wywiezione ze Szczecina.
Michael GRILL
■■ Organista, historyk muzyki, były dyrektor muzyki kościelnej w Monachium.
4585-15-B, C
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WYBIERZMY SIĘ

■■ OKRES przedświąteczny to
w Niemczech tradycyjne adwentowe i bożonarodzeniowe
jarmarki: kolorowe, z grzanym
winem, prażonymi kasztanami
i migdałami, struclą, ozdobami
choinkowym, muzyką dzwonków i dzwoneczków, orkiestr
i chórów. Największe jarmarki
są w Berlinie: przy Komische
Oper, na placu Poczdamskim
i na Aleksanderplatz, przy zamku
Charlottenburg, na Kathe-Kollwitzplatz, w twiedzy Spandau,
w pasażach pod placem Poczdamskim, w Centrum Sony. Ale
jarmarki organizowane są też
oczywiście bliżej nas, w każdej
miejscowości u sąsiadów, m.in.
w Greifswaldzie (27 listopada – 21
grudnia), Neubrandenburgu (26
listopada – 21 grudnia), Rieth
nad Zalewem Szczecińskim (5
grudnia), w Rostocku (23 listopada – 22 grudnia), Stralsundzie
(26 listopada – 22 grudnia), Torgelow (5 grudnia), Wolgaście (11
–13 grudnia) itd. itp. Informacje
o terminach jarmarków można
zaleźć na stronach internetowych

poszczególnych miejscowości.
■■ RONCALLI Weihnachtscircus
znów w Berlinie. Show, muzyka,
artyści światowej sławy. Hala
Tempodrom (18 grudnia – 3
stycznia). Specjalny program
sylwestrowy.
■■ OKRES przedświąteczny to
także tradycyjne koncerty. W wielu kościołach wykonywane jest
głównie Oratorium Bożonarodzeniowe Jana S. Bacha.
■■ W KLASZTORZE Dominikanów w Prenzlau trwa wystawa
pejzaży Bronisławy Kaczor. Prezentowane są wielkoformatowe
widoki podświnoujskie, podszczecińskie, inne.
■■ METAFORA świata. Filip II
jako władca i kolekcjoner. Wystawę poświęconą Filipowi II,
który rezydował w Szczecinie
zamek otwiera 27 listopada.
■■ MUZEUM Narodowe w Szczecinie zaprasza na wystawę „Nie
tylko tulipany”, zorganizowaną
we współpracy z Muzeum Państwowym w Schwerinie. Prezentowana jest prywatna kolekcja malarstwa holenderskiego,
zgromadzona przez Christopha
Müllera, a przekazana przezeń
w darze muzeum w Schwerinie.
Na wystawie są m.in. dzieła
takich twórców, jak: Hans von
Aachen, Richard Brakenburgh,
Jan Brueghel Starszy, Edward
Collier, Benjamin Cuyp, Dirck
van Dalen, Karel Dujardin, Johannes Davidsz Mijtens, Nicolaes
Cornelisz, Paulus Pietersz, Michael Sweerts. Wystawie towarzyszy polsko-niemiecki bogato
ilustrowany katalog.
■■ ANGELWELT Berlin (2-29
listopada), Targi Jachtingu
i Caravaningu, bogata oferta,
Messegelände Berlin (wejście od
Masurenallee, hala 21).
■■ SYLWESTER w Berlinie jak
zawsze przy Bramie Brandenburskiej i Siegessäule (największe
party sylwestrowe świata), także
w wielu innych plenerowych
miejscach. Jeszcze jest czas, żeby
podjąć decyzję.
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).

przez granice

ROZMOWA

Zamieniła Kanadę na Niemcy (nie, tylko nie Niemcy)

Chcę zostać policjantką
O swoich wyborach mówi Jagoda Kocaj, uczestniczka programu „Główka pracuje”
– DLACZEGO zdecydowałaś się
na wyjazd do Niemiec?
– Zanim zaczęłam trzecią klasę
gimnazjum, byłam u cioci w Kanadzie
i bardzo chciałam tam mieszkać. Niestety, nie udało się, ale już wtedy zdecydowałam, że chcę spróbować życia
za granicą. Trzy lata temu nadarzyła
się okazja skorzystania z programu
„Główka pracuje” w Niemczech. I tak
jakoś wyszło.
– Czy znałaś niemiecki?
– Nie, w ogóle. Nigdy nie interesowałam się niemieckim. Jednak stwierdziłam, że jeśli tyle osób wyjechało
bez znajomości języka, to mi też się
uda. Tym bardziej – myślałam – że
w szkole i w ramach bezpłatnego kursu językowego będę mogła nauczyć
się niemieckiego. Nie bałam się.
– Jaki wybrałaś zawód?
– Uczyłam się zawodu technik
hotelarz.
– Czy nowa szkoła spełniła twoje
oczekiwania?
– Pierwsze tygodnie to był kompletny szok. Wraz z innymi uczestnikami programu myśleliśmy, że dość
szybko opanujemy podstawy języka
i będziemy mogli się swobodnie porozumieć. Okazało się jednak, że nie
wiedzieliśmy, co się dzieje, co do nas
mówią. Nie rozumiałam praktycznie
nic. Potrafiłam się tylko przedstawić.
– Jak sobie więc poradziliście?
– Byliśmy w dziewiątkę, więc
wspieraliśmy się nawzajem, jeden
drugiemu pomagał. W szkole mieliśmy znajomych, którzy byli z zagranicy, więc wiedzieli, co czujemy i pomagali nam. Ja dość niechętnie się
uczyłam. Inni siedzieli w książkach,
a ja tylko miałam włączony telewizor
na programy niemieckie. Nie potrafiłam się zmobilizować, więc zajęło
mi półtora roku, zanim zaczęłam się
w niemieckim odzywać sama z siebie. Dodatkowo musiałam wszystkie
sprawy załatwiać samodzielnie. Jak
coś stało się w grupie, to zawsze ja
szłam do szefów. To też pomogło mi
w przełamaniu bariery.
– Jednak z niemieckim nie było
tak źle?
– Jakieś tam umiejętności miałam.
Trochę z przymusu, bo czy się chciało,
czy nie, to trzeba było rozmawiać.
– Jak przebiegała nauka zawodu?
– Najpierw przez trzy tygodnie
chodziliśmy do szkoły, a przez następne sześć na praktyki – tak przez trzy

NOWE KSIĄŻKI

Fot. Monika DEHR

lata. W szkole, wiadomo, uczono nas
teorii, były sprawdziany, oczywiście
wszystko po niemiecku, ale mogliśmy
używać słowników polsko-niemieckich. W pracy wykonywaliśmy konkretne zadania, co mi się podobało.
Od razu pokazywano nam, jak coś
zrobić w praktyce, a nie tylko w teorii.
– Czy były chwile zwątpienia?
– Ile razy! Gdy po półrocznej rozłące pojechałam do domu na święta,
nie chciałam wracać, chciałam zostać
w domu i uczyć w polskiej szkole. Ale
dzięki temu, że byliśmy w większej
grupie, to inne osoby zaczęły mnie
wspierać i zdecydowałam, że zostanę
w Niemczech.
– A rodzice? Czy wspierali cię
w tej decyzji?
– Tak. Sam pomysł wyszedł od
taty, który usłyszał w radiu, że jest
taki program i zaproponował, abym
pojechała. Odpowiedziałam mu, że
nie ma szans, bo nie lubię niemieckiego i nigdy się go nie nauczę. Po
powrocie z Kanady zmieniłam zdanie.
– Co robiłaś po zakończeniu nauki
i po egzaminach?
– Dostałam ofertę pracy, ale jej nie
przyjęłam. Chciałam się przenieść do
większego miasta. Teraz mieszkam
w Berlinie.
– Czemu Berlin?
– Tutaj mam część rodziny. A poza
tym to duże miasto. Przez trzy lata
mieszkałam w małej miejscowości,
gdzie dookoła były tylko pola golfowe
i marzyłam o przeprowadzce.
– Jakie masz plany na przyszłość?
– Na razie przez rok będę pracować w Berlinie, a w przyszłym roku

chcę się zgłosić do niemieckiej szkoły
policyjnej.
– Dlaczego? Co to ma wspólnego
z hotelarstwem?
– Hotelarstwo okazało się nie dla
mnie. Nie umiem być spokojna, gdy
klient coś reklamuje, gdy coś mu się
nie podoba. A w takich sytuacjach
muszę być spokojna, przepraszać
i mówić, że to mój błąd lub błąd
hotelu, gdy tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
– A w policji nie trzeba być miłym?
– Oczywiście, że tak, ale nie do
przesady.
– Nie planujesz więc powrotu
do Polski?
– Na razie nie.
– Naukę w Niemczech rozpoczęłaś w wieku 15 lat. Jak teraz
oceniasz swoją decyzję?
– Teraz wydaje mi się, że w wieku
15 lat powinno się jeszcze zostać
z rodzicami. Ja myślałam, że jestem
na tyle dojrzała, że mogę pojechać,
zobaczyć, jak to będzie, sprawdzić sama siebie. Mnie się udało, niektórym
nie. Jedni wiedzieli, co trzeba robić,
że trzeba przeznaczać pieniądze na
mieszkanie, na życie itd., lecz byli
też tacy, którzy żyli od wypłaty do
wypłaty. W domu, wiadomo, zawsze
są rodzice, więc w razie czego zawsze
można ich poprosić, by pomogli. Ale
gdy wyjechałam i sama zaczęłam
zarabiać, to już głupio mi było prosić
ich, żeby się dokładali.
– To szybki kurs samodzielności…
– Bardzo szybki. Nie miałam z tym
większych problemów. Nie jestem
rozrzutna, więc mi się udawało.
– Co chciałabyś powiedzieć innym młodym ludziom, którzy są zainteresowani programem „Główka
pracuje”?
– Żeby się uczyli. I dużo języka.
Słówka, słówka, słówka.
– Kto, twoim zdaniem, może skorzystać z programu „Główka pracuje”? Czy nie jest dla każdego?
– Na pewno polecam go osobom,
które chcą czegoś doświadczyć w życiu. Zdobędą duże doświadczenie,
nauczą się nowego języka, poznają
kulturę innego kraju. Mimo że wiele
osób mówi: „Nie, tylko nie Niemcy,
nie lubię”, to później okazuje się, że
jest fajnie, że to zupełnie coś innego.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika DEHR

Wydawnictwo Akademii Kulice-Külz

Pałac w Mostach
W POLSKO-niemieckiej popularnej serii „Zamki i ogrody
w województwie zachodniopomorskim”, wydawanej przez
Fundację „Akademia Europejska Kulice-Külz”, ukazała się
monografia pałacu w Mostach (niem.: Speck). Jej autorem jest
Józef Kazaniecki, mieszkaniec Mostów, autor wielu publikacji
o zabytkach ziemi goleniowskiej.
POPRZEDNIO w tej samej serii,
wydawanej we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Pałaców i Ogrodów Marchii Brandenburskiej, ukazały się monografie pałaców w Kulicach, Maciejewie, Pęzinie, Przelewicach, Rybokartach i Starogardzie
Łobeskim. Ich autorami byli głównie
szczcińscy historycy sztuki. W słowie
wstępnym inicjatorka i redaktorka
serii Lisaweta von Zitzewitz oraz
Ewa Stanecka, zachodniopomorski
wojewódzki konserwator zabytków,
pisały, że „opracowania przedstawiają historie założeń dworskich i ich
właścicieli, a także dzisiejszy sposób
użytkowania obiektów”.
W 2015 r. w Zachodniopomorskiem było 650 zamków, dworów
i pałaców (w tym 297 wpisanych
do rejestru zabytków) i prawie 1000
założeń parkowych (720 zarejestro-

wanych). Część pałaców i parków
jest dobrze utrzymana, spora część
jest zaniedbana, po jakiejś liczbie
nie ma śladu.
Mosty to wieś pod Goleniowem
wzmiankowana już w 1302 r. Był
to wówczas zamek obrony rodu von
Viesen. Trzymali oni wieś do drugiej
połowy XV w., potem przez dwa i pół

wieku była we władaniu rodu Flemmingów, który na Pomorze przybył
w XIII w. Następnie Mostami władały
różne rody, aż w 1850 nabył je Friedrich Wilhelm Flügge. Syn Friedricha
W. Flügge poślubił Żydówkę, która
przeszła na katolicyzm. Ich syn Erich
był wybitnym działaczem gospodarczym, a jego żona Nelly mieszkała
w Mostach aż do wiosny 1945 r. Syn
Ericha i Nelly był przeciwnikiem nazizmu. W 1944 r. został aresztowany,
był więziony w najcięższych obozach
koncentracyjnych, uniknął rozstrzelania
uwolniony przez wojska amerykańskie.
Nie miejsce tu na streszczanie
książki. Józef Kazaniecki opisuje dzieje
rodów, lecz przede wszystkim pałacu,
jego architektonikę, wyposażenie, którego zachowało się całkiem dużo, park,
folwark, kościół, resztki rodzinnego
cmentarza rodu Flügge.
Książka, która ukazała się pod
redakcją Lisawety von Zitzewitz, jest
bogato ilustrowana i zawiera obszerną bibliografię. Została wydana
przy wsparciu Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej. Można ją kupić
poprzez stronę www.kuelz.pl. (b.t.)

AKTUALNOŚCI

■■ MINĘŁO 50-lecie listu biskupów polskich do biskupów
niemieckich, przełomowego dla
wspłóczesnych stosunków między
obu krajami. Inicjatorem listu był
arcybiskup wrocławski Bolesław
Kominek, a głównymi współautorami m.in. kard. Karol Wojtyła
i bp. Kazimierz Majdański.
■■ W SIEDZIBIE SGPEP odbyło
się spotkanie Henryki Moúcickiej-Dendys, podsekretarz stanu
ds. parlamentarnych, polityki
europejskiej i praw człowieka
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z euroregionami. Poświęcone było roli samorządu
w budowaniu wizerunku Polski
za granicą oraz możliwościom
współpracy samorządów z MSZ.
Mówiono także o przyszłorocznych
obchodach 25-lecia podpisania
polsko-niemieckiego Traktatu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy.
■■ W ZWIĄZKU z napływem
uchodźców do Niemiec władze
landu Saksonia-Anhalt odwołały
z emerytur około 700 urzędników
i policjantów. Będą pomagać
w administrowaniu ośrodkami
dla uciekinierów.
■■ MUZEUM Pomorza w Greifs-waldzie otrzymało 5 mln euro
na budowę nowej galerii malarstwa romantycznego. Ozdobą
greifswaldzkiej kolekcji są obrazy
najsłynniejszego malarza okesu
romantyzmu Caspara Davida
Friedricha.
■■ Z PÓŁROCZYM opóźnieniem
zaczął urzędowanie nowy nadburmistrz Greifswaldu Stefan
Fassbinder (Zieloni). Przyczyną była skarga wyborcy, który
stwierdził, że w czasie wyborów
nie mógł głosować, gdyż w ciągu
dnia pomieszczemie komisji było
zamknięte. Zbadano sprawę.
Okazało się, że przyczyną były
wadliwe drzwi, które zatrzasnęły
się, gdy spod nich wysunęła się
wycieraczka, czego przez jakiś
czas komisja nie zauważała. Po
wpłynięciu skargi sprawdzano,
ile jeszcze osób mogło z tego powodu nie oddać głosu i jaki mogło
to mieć wypływ na wynik wyborów. Wycieraczkę zabepieczono
i po zakończeniu dochodzenia
przekazano do muzeum.
■■ VIVA POLONIA to tytuł Balu
Filharmonii Neubrandenburskiej,
który odbył się dwa tygodnie
temu. Bawiono się przy dźwiękach mazurków, polonezów,
krakowiaków, ałe też walców
foxtrotta.
■■ W ŚRODKOWYCH Niemczech
przybywa imigrantów z Europy
Środkowej. Według telewizji ich
liczba potroiła się w stosunku
do roku 2011. W ubiegłym roku w Saksonii, Saksonii-Anhalt
i Turyngii było ponad 39 tysięcy
pracowników z paszportami UE.
■■ RZĄD RFN zamyka ostatecznie
stare i najbardziej szkodliwe dla
środowiska elektrownie pracujące
na węgiel kamienny.
■■ OD czasu zniesienia kontroli
granicznych Polska należy do dziesięciu krajów, w których Niemcy
najchętniej spędzają urlopy.
■■ Z ŻAŁOBNEJ karty. 10 listopada zmarł kanclerz Helmuth
Schmidt (ur. 1918), 18 listopada
zmarł prof. Rudolf von Thadden,
wybitny historyk, pochodzący
z dzisiejszego Trzygłowia pod
Gryficami. Miał 83 lata.
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