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Kontrole na granicach? Co znaczyłoby to dla nas?

KOMENTARZ

Kłopoty strefy Schengen

Dietrich SCHRÖDER

SKUTKIEM kryzysu wywołanego napływem uchodźców
jest przywracanie kontroli paszportowych na niektórych
wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, jak na przykład
między Słowenią a Chorwacją i Danią a Niemcami. Co
znaczyłoby wprowadzenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej? Czym byłby dla Niemców i Polaków rozpad strefy
Schengen?
SCENA z ubiegłej soboty: transgraniczny autobus linii 983, jadący
z Frankfurtu do sąsiednich Słubic,
położonych po drugiej stronie
mostu nad Odrą, jest wypełniony
jak w każdy weekend. Większość
pasażerów to mieszkańcy Brandenburgii i Berlina jadący na
targowisko na wschodni brzeg
rzeki. Gdy wysiadają, obserwują ich polscy policjanci, czego
wcześniej nie było. Patrzą, czy
nie ma wśród nich uchodźców,
którzy nielegalnie przybywaliby
do Polski.
O przywracaniu kontroli na granicach wypowiadał się niedawno
na spotkaniu z dziennikarzami nowy wojewoda zachodniopomorski,
Piotr Jania (PiS). Jego wypowiedź
szybko została zdementowana
przez polskie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych.
Kontrole dotknęłyby przede
wszystkich ludzi, którzy przekraczają granicę, by dojechać
do pracy, szkoły, do domu. Dwadzieścia rodzin ze Słubic dowozi
codziennie swoje dzieci do Europejskiego Przedszkola (Euro-Kita)
we Frankfurcie.
– Dla nas kontrole byłyby uprzykrzeniem. Wiązałyby się z koniecznością nadkładania czasu – mówi
jeden z rodziców.

UCIEKINIERZY

– Musiałabym wstawać przynajmniej pół godziny wcześniej niż
teraz – dodaje 17-letnia Krystyna
ze Słubic, która w tym roku będzie
zdawać maturę w miejskim Gim-

Most graniczny między Słubicami i Frankfurtem. W godzinach szczytu, gdy
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
nie ma kontroli, tworzą się kolejki samochodów.
nazjum im. Karla Liebknechta we
Frankfurcie.
– Gdyby wszyscy pasażerowie
byli kontrolowani, nasz autobus
linii 983, który co godzinę kursuje do Słubic, prawie nie mógłby
jeździć punktualnie, a być może

Wspólnota solidarności

Jeśli szukasz
nowej ojczyzny
FRANKFURT nad Odrą ma 57 tysięcy mieszkańców. W roku
1989 miał ich prawie 90 tysięcy. Po zjednoczeniu Niemiec
wielu wyjechało szukać szczęścia i pracy gdzie indziej. Miasto
szczyci się Uniwersytetem Viadrina, lecz do bogatych nie
należy. Wiele jest tu niedostatku, wielu ludzi w podeszłym
wieku. Puste bloki na obrzeżach przypominają dawne lata.
MIMO społecznych problemów,
mimo silnych ugrupowań skrajnej
prawicy Frankfurt przyjął 600
uchodźców, głównie z Afganistanu,
Syrii i Somalii. 22-letni Afgańczyk
Sam Nazari, który mieszka tu od
lata ubiegłego roku, mówi, że
Frankfurt jest najlepszym miastem w Niemczech. W Kabulu
studiował psychologię, naraził
się talibom, uciekł. Uczy się niemieckiego, pomaga jako tłumacz
w obozie dla uchodźców. Jest
wdzięczny mieszkańcom miasta
za gościnność i pomoc. Jednak
wielu z nich obawia się uchodźców. Boją się o pracę, o zasiłki.
Sto pustych mieszkań władze
miasta przeznaczyły dla uchodźców. Przygotowują kolejnych sto.
Wielu ludzi angażuje się w pomoc
dla uchodźców. Jest wśród nich
Kati Karney, która jeszcze niedawno mogła robić karierę piosenkarki. Gdy jednak potrzebny

musielibyśmy zawiesić jego kursy.
Nasza linia działa dopiero trzy
lata. Codziennie korzysta z niej
średnio 800 osób: studentów, ludzi
dojeżdżających do pracy, jednorazowych pasażerów. Niebawem powitamy w autobusie milionowego
pasażera – mówi Wolfgang Worf,
szef Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji we Frankfurcie.
Frank Gotzmann, dyrektor Urzędu Rejonowego w Gartz (Uckermark), pytany o kontrole, reaguje
bardzo emocjonalnie: – W ogóle
sobie tego nie wyobrażam. Do

był ktoś, kto szybko przygotuje
miejsca dla uchodźców, zgłosiła
się. Martin Wilke, bezpartyjny
nadburmistrz miasta, wierzy,
że uchodźcy już niebawem będą
pracować na rzecz Frankfurtu,
że są jego szansą. Niemieckiego
uczą ich emerytowani nauczyciele i młodzi wolontariusze.
43-letni Thomas Klähn założył
stowarzyszenie „Różnorodność
zamiast głupoty” („Vielfalt statt
Einfalt”). Pomaga uchodźcom.
Wie, że nie można ich zostawić
samym sobie.
W pomoc dla uchodźców angażuje się Michael Kurzwelly,
artysta, twórca Słubfurtu, intencjonalnego miasta łączącego polskie Słubice i niemiecki
Frankfurt, oraz Nowej Ameriki,
podobnej krainy po obu stronach
Odry i Nysy Łużyckiej. Świetnie
zna polski, studiował w Poznaniu.
Dokończenie na str. 12

Szczecina jedziemy z Gartz samochodem niewiele dłużej niż
kwadrans, a możemy też dojechać koleją regionalną z Tantow.
W Szkole Podstawowej w Gartz
sześćdziesięcioro uczniów to Polacy. Na lekcje pływania wszyscy

PROJEKTY

nasi uczniowie jeżdżą do Centrum
Wodnego „Laguna” w Gryfinie.
Gotzmann dodaje, że skutkiem
kontroli znów byłyby wielkie korki
samochodowe na granicy. Wielu
klientów straciłyby sklepy Netto w Gartz, market Oder-Center
w Schwedt, markety w Szczecinie. Co
za tym idzie, ubyłoby miejsc pracy.
– Prawdopodobnie dopiero wtedy zauważylibyśmy dokładnie, jak
wieleśmy zyskali dzięki otwartej
granicy – podkreśla Gotzmann.
Jednak są też ludzie, którzy
poparliby przywrócenie kontroli.
– Wtedy nie musiałbym tak
dużo myśleć o swoim nowym volkswagenie – argumentuje Werner
Neumann z Frankfurtu. Dwa lata
temu jego auto już raz zostało
skradzione, prawdopodobnie przez
sprawców z Polski.
– Kontroli granicznych nie
oceniałabym aż tak źle – mówi
Margarita Jaskina z frankfurckiej
firmy spedycyjnej König Transport. – Wielu małych niemieckich
spedytorów jest teraz pod kreską,
ponieważ polscy przewoźnicy zaniżają ceny. Ale wydaje mi się,
że w gospodarce kontrole nic by
w zasadzie nie zmieniły.
– Nasze przedsiębiorstwa, które
intensywnie współpracują z podmiotami zagranicznymi, przedkładają korzyści z otwartej granicy
ponad problemy z przestępczością – podkreśla Gundolf Schülke,
szef Izby Przemysłowo-Handlowej
Brandenburgii Wschodniej. Branża
samochodowa, jak też inne gałęzie gospodarki są bardzo mocno
zależne od terminowych dostaw
z Polski i innych krajów.
Dokończenie na str. 12

Nie będzie łatwo
ZABRZMI to górnolotnie, ale
jest dziś taki czas, że trzeba bronić dobrego imienia polskich
przemian po roku 1989 r., które
zapoczątkowały podobne przemiany w innych krajach byłego
bloku wschodniego. Zainspirowane pokojową rewolucją polskiej „Solidarności” – zrobiły to
u siebie – podobne okrągłe stoły
i podobne rewolucje. Gdzie tego
nie było, był rozlew krwi i wojny.
Trzeba bronić dobrego imienia
Polski na niemieckim pograniczu,
gdzie mieszka wielu Polaków. Na
co dzień muszą odpowiadać na pytania swoich sąsiadów, Niemców:
co dzieje się w Polsce?, dlaczego?
Zainteresowanie jest duże, bo
Polska była przykładem.
Gdy przemiany się zaczynały,
nikt nie mówił, że będzie łatwo,
bo życie nie jest łatwe. Nikt też
nie mówił, że łatwo będzie w Unii
Europejskiej i że stworzono ją na
zawsze. Mówiło się i mówi, może
niezbyt często, że jest projektem,
umową państw, które nie chcą się
sobą tarmosić, lecz chcą – dochodząc do konsensusu i kompromisu
– budować zaufanie i pokój. Unia
miała nie być tworem państw
egoistycznych, wyrywających ze
wspólnego budżetu jak najwięcej
dla siebie, lecz umową, w której
wszyscy solidarnie działają na
rzecz wszystkich. Bez wątpienia
politycy unijni popełniają błędy
(tylko ludzie pyszni uważają, że
ich nie popełniają), lecz to nie
znaczy, że Unię, która od tylu lat
zapewnia Europie pokój, trzeba
niszczyć. Ona od początku nie
podobała się nacjonalistom.
Łatwo nie jest i w najbliższym
czasie nie będzie. Nikt nie mówił,
że będzie łatwo.
Bogdan TWARDOCHLEB

Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Co łączy Gryfino i Stralsund?
WSPÓLNY wniosek do
unijnego programu Interreg
V A przygotowują Gryfino
i Stralsund. Realizując go, chcą
wykorzystać doświadczenia
polsko-niemieckiej współpracy
transgranicznej, w tym
Muzeum w Stralsundzie
i województwa
zachodniopomorskiego.
Najpierw przedstawiciele Muzeum w Stralsundzie, Stowarzyszenia Odnowy Miasta Stralsund
i Komunalnego Związku Gmin
Euroregionu Pomerania odwiedzili
Gryfino. Rozmowy prowadzone
w urzędzie, zwiedzanie Gryfina
i wizyta w Pałacu pod Lwami,
siedzibie Domu Kultury, potwierdziły wolę współpracy.
Następnie przedstawiciele
Gryfina pojechali do Stralsundu.
W tamtejszym ratuszu wiceburmistrz Gryfina Paweł Nikitiński
i nadburmistrz Stralsundu dr
Aleksander Badrow podpisali list
intencyjny precyzujący założenia
projektu. Jego celem będą głównie
wspólne działania na rzecz dóbr
kultury i natury – ich ochrony,
opieki nad nimi i wspierania,
związanych z nimi przedsięwzięć.
Trzecie spotkanie odbyło się
w Gryfinie. Delegacjom przewod-

niczyli nadburmistrz Aleksander
Badrow i burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn. Omawiano problemy
formalne związane z projektem,
precyzowano pomysły.
Projekt ma objąć współpracę
przy rewitalizacji obiektów zabytkowych, takich jak Pałacyk pod
Lwami w Gryfinie i gmach Muzeum
w Stralsundzie, współpracę kulturalną stralsundzkiego muzeum

z Biblioteką Publiczną w Gryfinie
i Gryfińskim Domem Kultury, imprezy sportowe, a w przyszłości
także wspólne inicjatywy szkół
muzycznych. Miasta zamierzają też
stworzyć wspólne miejsce spotkań,
wystaw i konferencji.
Gryfino i Stralsund (i nie tylko
one) czekają teraz na uruchomienie
programu Interreg V A. Wykazują
się niemałą cierpliwością.
(t)

Staromiejska uliczka w Stralsundzie

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
1130-16-A
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Kard. Bolesław Kominek w parlamencie Berlina

KONCERT

Kardynał Bolesław Kominek, arcybiskup wrocławski,
był inicjatorem listu pasterskiego biskupów polskich
do biskupów niemieckich, wysłanego 18 listopada 1965
roku, w czasie obrad II Soboru Watykańskiego. List,
będący jednocześnie zaproszeniem do przyjazdu do
Polski i udziału w jubileuszu 1000-lecia chrztu, przypo-

Zdjęcie z zaproszenia na otwarcie wystawy
minający na kilku stronach dzieje polsko-niemieckiego
sąsiedztwa, mającego w sobie karty pokojowej wymiany
i współpracy oraz tragiczne lata rozbiorów, okupacji
i hekatombę drugiej wojny światowej, zawierał w zakończeniu słynny fragment: „W tym jak najbardziej
chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy
do Was, siedzących tu na ławach kończącego się Soboru,
nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.
A jeśli Wy – biskupi niemieccy i Ojcowie Soboru, po

SPOTKANIE

Jak Szczecin z Berlinem

Okrągły stół
w Technoparku
DRUGI Okrągły Stół Szczecin–Berlin obradował
pod koniec stycznia w szczecińskim Technoparku
Pomerania. Grupie berlińskiej przewodniczył dr
Reinhard Schweppe, były ambasador RFN w Warszawie, rzecznik Inicjatywy „Sąsiedzi w Europie”,
utworzonej w Fundacji Przyszłość Berlina (Stiftung
Zukunft Berlin), a grupie szczecińskiej – Sebastian
Gojdź, dyrektor Biura Regionalnego Województwa
Zachodniopomorskiego w Brukseli.
W czasie pierwszego, jak i drugiego spotkania mówiono o konieczności modernizacji i rozbudowy bezpośredniego połączenia kolejowego
Berlin–Szczecin (Okrągły Stół kontaktuje się w tej
sprawie bezpośrednio z Niemieckimi Kolejami Federalnymi), podkreślano zainteresowanie berlińczyków nową Filharmonią Szczecińską i Szczecinem,
poruszano sprawę kontaktów między uczelniami i
muzeami, proponowano organizowanie w przyszłości
wspólnych Festynów Portowych w obu miastach, a
w nieodległym czasie międzynarodowej konferencji,
poświęconej Szczecinowi, jako centrum regionu po
obu stronach granicy.
Szczecinianie poinformowali o rozwoju przemysłów kreatywnych w swoim mieście, wspieraniu
młodych ludzi w branży IT, pracy filharmonii. Goście
z Berlina zapewniali, że będą u siebie promować
Szczecin.
Wieczorem obie delegacje zwiedziły wystawę
Alicji Kwade w Trafostacji Sztuki.
Kolejne spotkanie Okrągłego Stołu ma się odbyć
jeszcze w tym roku w Berlinie.
W ubiegłym roku przedstawiciele rządów RFN,
Polski i Deutsche Bahn podpisali w Poczdamie
porozumienie, w którym zobowiązali się, że do
roku 2020 linia kolejowa Szczecin–Berlin będzie
dwutorowa i zelektryfikowana, a odległość między
obu miastami pociągi pokonają w 80 minut. Mają
jeździć co godzinę.

Brigitte UNGERN-STERNBERG
■■ Łodzianka z urodzenia, berlinianka, członkini
Städtepartner Stettin e.V.

bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero
będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić
nasze Millennium w sposób całkowicie chrześcijański”.
W zaproszeniu na otwarcie wystawy, wystosowanym
przez berliński parlament, czytamy: „Dwadzieścia lat
po zakończeniu rozpętanej przez Niemcy drugiej wojny
światowej został zrobiony dzięki temu listowi ważny
krok w stronę dialogu i powolnego ponownego zbliżania się Polski i Niemiec”. Oprócz kard. Kominka list
podpisali m.in.: prymas Polski kard. Stefan Wyszyński,
abp poznański Antoni Baraniak, arcybiskup metropolita
krakowski Karol Wojtyła, arcybiskup łódzki Michał Klepacz, administrator apostolski gorzowski Jerzy Stroba.
Wkrótce nadeszła odpowiedź biskupów niemieckich.
Pisali: „Wiele okropności doznał polski naród od Niemców i w imieniu niemieckiego narodu. (…). Jesteśmy
wdzięczni za to, że w obliczu milionowych ofiar polskich
owych czasów pamięta się o tych Niemcach, którzy opierali się demonowi i w wielu wypadkach oddawali za to
swoje życie (…) Tak więc i my prosimy o zapomnienie, (…)
o przebaczenie. Zapomnienie jest sprawą ludzką, a prośba
o przebaczenie jest apelem skierowanym do tego, który
doznał krzywdy, by spojrzał na tę krzywdę miłosiernym
okiem Boga i wyraził zgodę na nowy początek. (…) Z braterskim szacunkiem przyjmujemy wyciągnięte dłonie”.
W Niemieckiej Republice Federalnej listy biskupów
przyjęto z ogromnym uznaniem, widząc w nich zapowiedź
nowych relacji polsko-niemieckich. Ówczesne władze PRL
list jednoznacznie potępiły, oskarżając biskupów polskich
o zdradę narodu. Prasa była pełna oskarżeń, powtarzano je na masówkach, zwoływanych w zakładach pracy.
Wystawa, przygotowana bardzo nowocześnie przez miasto
Wrocław, czynna będzie dla zwiedzających od 29 lutego do
8 kwietnia. Przypomina życie kard. Bolesława Kominka, tło
wojny, zniszczeń i odbudowy, polską i europejską historię
dobrego sąsiedztwa i współpracy. Przypomina też, że bez listu
biskupów i pojednania niemożliwy byłby traktat o dobrym
sąsiedztwie, podpisany 25 lat temu. W czasie otwarcia przewidziano wystąpienia prezydenta parlamentu Berlina Ralfa
Wielanda, wiceprezydenta Wrocławia dr. Jacka Ossowskiego
i dr. Reinharda Schweppe z Fundacji Przyszłość Berlina.
Organizatorzy wystawy, wspieranej przez program
Creative Europe, a przygotowanej we współpracy z Fundacją Przyszłość Berlina, przypominają, że Wrocław
jest w tym roku Europejską Stolicą Kultury. Specjalnie z tej okazji uruchomiony zostanie wiosną weekendowy pociąg turystyczny Berlin-Wrocław-Berlin oraz
informacyjna strona internetowa www.breslau.berlin.
(b)

Kłopoty
strefy Schengen
Dokończenie ze str. 11
Jedną z osób, które profesjonalnie zajmują się konfliktami
i kryzysami w Unii Europejskiej,
jest prof. Timm Beichelt z Uniwersytetu Viadrina, kierownik
Katedry Studiów Europejskich.
Ma 48 lat. Mówi: – To nie jest dokładnie tak, że obecnie granice
nie są kontrolowane. Na przykład
na moście granicznym między
Frankfurtem a Słubicami często można zobaczyć samochody
służb celnych i policji. Przecież

Autobus linii 983 działa trzy lata.
Niebawem przewiezie milionowego
pasażera.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

oni sprawdzają osoby i samochody, które wpadną im w oko.
Samego przywrócenia bardziej dokładnych kontroli na
granicach nie powinno się więc
uznawać za dramat. Były do
2007 roku, a mimo to Unia Europejska istniała. Tym niemniej
gdy w wielu krajach UE odżywają nacjonalizmy, symbolika,
związana z ich wznowieniem,
miałaby bardzo silny wydźwięk.
Byłby to sukces nacjonalistów.
Funkcjonariusze niemieckiej policji federalnej i polskiej Straży Granicznej, którzy musieliby prowadzić kontrole, nie chcą uczestniczyć
w spekulacjach na ten temat.
– To są sprawy polityki – mówi rzecznik policji.
Zwraca przy tym uwagę, że
jeśli chodzi o przestępczość na
pograniczu, to przed zniesieniem
kontroli też była dokuczliwa, a po
części nawet większa niż teraz.
– Warto pamiętać – dodaje
– że około 2000 niemieckich
funkcjonariuszy, czyli około 60
proc. tych, którzy wcześniej
zabezpieczali granicę z Polską,
zostało już dawno temu odkomenderowanych na lotniska czy
– w związku z falą uchodźców
– do południowych Niemiec.

Dietrich SCHRÖDER
■■ Dziennikarz gazety „Märkische
Oderzeitung” (Frankfurt nad
Odrą), największego dziennika
Brandenburgii, specjalizujący
się od wielu lat w problematyce
Polski i Europy Wschodniej.

BNO w kultowym miejscu Berlina

Odsłony muzyki polskiej

Inicjator pojednania
„PRZEBACZENIE i pojednanie. Kardynał
Kominek, nieznany Ojciec Założyciel Europy”
(„Vergebung und Versöhnung. Kardinal Kominek
– Unbekannter Gründervater Europas“) – taki
jest tytuł wystawy, która jutro (piątek) zostanie
otwarta w reprezentacyjnej sali parlamentu Berlina.
Przygotowana została wespół z miastem Wrocław.
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SZCZECIŃSKA Baltic Neopolis Orchestra zagra 24 marca
w popularnym Radialsystem V w Berlinie, postindustrialnej
„przestrzeni sztuki i idei” nad Szprewą. Jest też
współorganizatorem koncertu, który wypełni muzyka
polska. Jego termin jest wyjątkowo trafny. Berlin będzie
w tym czasie miejscem międzynarodowej muzyki
współczesnej „maerz-musik”.

Nowi słubfurtczycy we Frankfurcie

Fot. Michael KURZWELLY

Jeśli szukasz nowej ojczyzny
Dokończenie ze str. 11
Nowa Amerika zorganizowała
w ubiegłym roku po obu stronach
granicy projekt młodzieżowy „W krainie migrantów”. Uczniowie polscy i
niemieccy spotykali się ze starszymi
mieszkańcami swoich miejscowości,
pytając ich, skąd kiedyś przybyli.
Dowiedzieli się, że pogranicze jest
faktycznie krainą migrantów. Z zebranych materiałów zorganizowali
wystawę, która czynna jest właśnie
w kościele Mariackim we Frankfurcie.
Można tam zobaczyć również drugą wystawę, zatytułowaną „Asylum
in Słubfurt” („Azyl w Słubfurcie”).
Mówi o losach uciekinierów, którzy
tutaj trafili. Stale jest uzupełniana.
Michael Kurzwelly i słubfurtczycy zapraszają uciekinierów na spotkania,
rozmawiają z nimi, dzielą się swoimi
pomysłami na życie i sztukę. Nowi
mieszkańcy Frankfurtu opowiadają
im o sobie.
Mówi Hassan: „Urodziłem się w
1991 roku. Przybyłem z Buulobarde,
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oddalonego około 200 kilometrów od
Mogadiszu. Pochodzę jednak z położonej w północnej Somalii wsi, którą
musieliśmy opuścić, kiedy miałem
siedem lat. Cała północ Somalii jest
teraz w rękach organizacji militarnej
Al-Szaabab. Ukończyłem gimnazjum,
a potem pomagałem mojemu ojcu,
który był w szkole nauczycielem
religii. Pomagałem również mojej
mamie, która prowadziła w mieście
sklep spożywczy. Pewnego dnia mój
ojciec przyszedł do domu zdenerwowany. Często w meczecie pomagał
Imamowi i wypowiadał się negatywnie o milicji Al-Szaabab. Krótko
potem otrzymał anonimową wiadomość, że do końca tygodnia nie będzie żyć. (…) Chciał się gdzieś ukryć
(…), ale Al-Szaabab go uprzedziła.
Kiedy wieczorem wróciłem do domu,
zastałem w rozpaczy moją mamę i
trzy siostry. Milicja Al-Szaabab zabrała mojego ojca. Następnego dnia
sąsiedzi znaleźli jego ciało na ulicy.
Leżał na brzuchu, a odcięta głowa
leżała na jego plecach…”.

***
Jesienią 2014 r. Słubfurczycy założyli z imigrantami chór. Piszą: „Nie
staliśmy się wielkimi śpiewakami, ale
się poznaliśmy, śpiewaliśmy razem,
imprezowaliśmy razem, piknikowaliśmy razem i zaczęliśmy sobie nawzajem pomagać przez zbiórkę ubrań
i mebli, transport, pomoc prawną,
wywiady, tłumaczenia, gotowanie,
naprawy.... W naszej wspólnocie
wymieniamy się energią. Każdy
pomaga każdemu w tym, co sam
potrafi. Przyjaciele pomagają sobie
nawzajem: ja pomagam Tobie, bo potrzebujesz pomocy, a może kiedyś Ty
mi pomożesz. (…). Wyobraź sobie,
że potrzebujesz azylu. Szukasz nowej
ojczyzny lub boisz się stracić swoją
starą ojczyznę. Jeżeli chcesz wziąć
udział we wspólnocie solidarności,
wpisz się na listę. Podaj swoje umiejętności czy hobby, którymi jesteś
gotów podzielić się z nami…”.

Opr. p.m.
(Na podstawie DND 17.02.2016
i www.slubfurt.net)

Wyspa Uznam

Gdyby zamknięto granicę
Janusz ŻMURKIEWICZ, prezydent Świnoujścia
Wejście Polski do Unii Europejskiej i układu z Schengen
zdecydowanie poprawiło sytuację
społeczną i gospodarczą naszego
miasta. Dzięki otwarciu przejść
granicznych powstała regularna
miejska linia autobusowa Europe
Line, wożąca pasażerów do Niemiec
i z powrotem, która – mam nadzieję – wkrótce zostanie
reaktywowana. Oprócz tego można było przedłużyć
linię kolejki uzdrowiskowej UBB do Świnoujścia
i otworzyć przejście w Garz dla ruchu kołowego do
7,5 tony. Dziś rozmawiamy już z niemieckim partnerem na temat odtworzenia historycznego połączenia
kolejowego z Berlinem. Wejście Polski do strefy
Schengen dało też możliwość swobodnego uprawiania
sportów wodnych i turystyki na akwenach leżących
na granicy z naszymi unijnymi sąsiadami. Powstały
transgraniczne ścieżki rowerowe. Mieszkańcy Szczecina
i południowej Polski mogą dojechać do Świnoujścia
bez konieczności korzystania z przeprawy promowej.
Udogodnienia w podróżowaniu pojawiły się również na
naszej granicy morskiej. Zlikwidowano m.in. kontrolę
graniczną na promach płynących z Polski do krajów
skandynawskich. Również wybierając się w rejs
prywatnym jachtem do któregokolwiek z bałtyckich
portów w krajach należących do strefy, musimy nasze
wypłynięcie zgłaszać jedynie bosmanowi lub kapitanowi portu. Dlatego nie wyobrażamy sobie, aby na stałe
mogła zostać wprowadzona pełna kontrola graniczna
lub przestały obowiązywać zapisy układu z Schengen.
Nie spodziewamy się w Świnoujściu niekontrolowanego napływu imigrantów ekonomicznych z Niemiec.
Uspokoiła nas niedawna konferencja w Greifswaldzie.
(Od Redakcji: w konferencji z władzami miasta
Greifswald i powiatu Vorpommern-Greifswald, o której
mówi prezydent Żmurkiewicz, uczestniczyli przedstawiciele władz Szczecina, Świnoujscia, Polic i Nowego
Warpna, powiatu Police i gminy Dobra. W ubiegłym
roku Greifswald przyjął 3451 uciekinierów, w tym
roku, dotychczas, około 600).

Magdalena ŻÓŁTAŃSKA, medi
and spa manager w Hotelu Trzy
Wyspy
Byłaby to bardzo zła decyzja.
Już zapomnieliśmy jak to jest,
gdy na granicy są kontrole. Gdyby
znowu je wprowadzono, byłby
to olbrzymi cios dla branży turystycznej. Zresztą możliwe, że
powstałyby problemy komunikacyjne. Jeżeli kontrolowano by każdy przejeżdżający
autokar z kuracjuszami, to zajęłoby to sporo czasu
i powstawałyby kolejki aut na granicy. Mamy też
kolej UBB, która dojeżdża do Świnoujścia. Czy
kontrole miałyby się odbywać zaraz po pokonaniu
niewielkiego odcinka, już na stacji w Ahlbecku?
Trudno sobie coś podobnego wyobrazić. Jeżeli
chodzi o warunki świnoujskie, to problem jest nie
do przeskoczenia z uwagi na liczne przedsięwzięcia
i inwestycje, które wykonano właśnie po to, żeby
wyspa funkcjonowała jako całość.
Piotr PIWOWARCZYK, prezes
Świnoujskiej Organizacji Turystycznej
Ewentualne wprowadzenie kontroli na granicach cofnęłoby nas o 20
lat! Trudno sobie dzisiaj nawet to
wyobrazić. Jeżeli bowiem kontrola
miałaby być skuteczna, to nie wystarczyłoby postawić strażników przy dawnym przejściu granicznym na końcu
ulicy Wojska Polskiego, ale trzeba by postawić zasieki
wzdłuż granicy. Przecież plażą oraz ścieżką rowerową
mieszkańcy zarówno niemieckiej, jak i polskiej części
Uznamu oraz turyści przemieszczają się swobodnie.
Gdyby to uległo zmianie, to straciłaby branża turystyczna,
straciliby mieszkańcy i straciłby nasz region. Żyjemy na
wspólnej wyspie i wszyscy na tym korzystamy. Mimo,
że międzysąsiedzkie antagonizmy nadal występują, to
zdecydowanie więcej jest korzyści ze współpracy, z tego,
że jesteśmy jedną wyspą i nie odgradzamy się od siebie
płotami. Nie można teraz tego zniweczyć.BaT

KONCERT ma tytuł „MOZAIKA – Impresje – POLSKA”. Honorowym patronatem objął go
maestro Krzysztof Penderecki.
Będzie składał się z trzech odsłon.
W pierwszej (godz. 19) wystąpią
laureaci głównych nagród Międzynarodowego Konkursu Kameralnego
im. Ludwiga van Beethovena w Lusławicach: duet Marta Kowalczyk
(skrzypce) i Łukasz Chrzęszczyk
(fortepian) oraz „Orbis Quartet”
z Salzburga w składzie: Tilman Hussla (skrzypce), Meike Lu Schneider
(skrzypce), Kundri Lu Emma Schäfer
(altówka), Martin Knörzer (wiolonczela). W programie są utwory
Krzysztofa Pendereckiego (II Sonata
na skrzypce i fortepian) i Grażyny
Bacewicz (IV Kwartet smyczkowy).
Po kilkunastominutowej przerwie zacznie się odsłona druga
(godz. 20.30). Zagrają w niej muzycy Baltic Neopolis Orchestra
i Deutsche Oper Berlin. Jako
solista wystąpi prof. Tomasz Tomaszewski (skrzypce), pierwszy
koncertmistrz Deutsche Oper Ber-
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lin i koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra. W programie:
„Koncert skrzypcowy” Andrzeja
Panufnika, „Sinfonietta” Pawła Łukaszewskiego i wystrzałowa „Orawa” Wojciecha Kilara.

Wieczór zakończy odsłona
trzecia (godz. 21.45). Wystąpią:
Adam Bałdych (skrzypce), Paweł Tomaszewski (fortepian), Michał Kapczuk (kontrabas), Paweł
Dobrowolski (perkusja), Karina
Srocka (wokal), Łukasz Reks (wokal) i Baltic Neopolis Orchestra.
W programie jest „Mozaika
– Impresje ” Adama Bałdycha,
utwór skomponowany dla BNO
w ramach programu Instytutu
Muzyki i Tańca w Warszawie
„Zamówienie kompozytorskie”.

Radialsystem V nad Szprewą

„Mozaika – Impresje” to suita,
inspirowana kulturami ludzi, którzy po drugiej wojnie światowej
osiedlili się (zostali) na ziemiach
zachodnich, w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem:
Polaków z różnych regionów, Żydów, Łemków, Niemców. Utwór jest
„dialogiem z tymi kulturami, próbą
wydobycia ich esencji i połączenia
z współczesnymi technikami kompozytorskimi”. Łączy muzykę poważną, ludową, jazz, improwizację.
Partnerzy koncertu: Międzynarodowe Towarzystwo Beethovenowskie, Fundacja Współpracy
Polsko- Niemieckiej, Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, Radialsystem Berlin, Instytut Muzyki
i Tańca w Warszawie, Europejskie
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Europejskie Forum
Muzyki w Berlinie, Instytut Polski w Berlinie, boosey & hawks,
Towarzystwo Niemiecko-Polskie
Berlina i Brandenburgii, Województwo Zachodniopomorskie,
Akademia Sztuki w Szczecinie.
Radialsystem (Holzmarktstr.
33) znajduje się w pobliżu Ostbahnhof. Bilety (20 euro, ulgowe
14 euro) można kupić poprzez
stronę www.radialsystem.de lub
w kasie Radialsystem. Rezerwacja
telefoniczna: +49/30 288 788 588.
(b.t.)

80 milionów stopni Celsjusza

Słońce na Ziemi

W REAKTORZE termojądrowym
Wendelstein 7-X, zbudowanym
w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa
Plancka w Greifswaldzie, po raz pierwszy
uzyskano plazmę z wodoru. Wendelstein
7-X jest największym na świecie
urządzeniem syntezy termojądrowej typu
stellarator.

Co jakiś czas informujemy w „Kurierze…”
o pracach nad budową sztucznego słońca,
trwających w greifswaldzkim instytucie.
Celem prowadzonego tam eksperymentu
jest uzyskanie energii elektrycznej dzięki syntezie termojądrowej. Jeśli eksperyment się powiedzie, człowiek będzie mógł
produkować energię w sposób bezpieczny
dla środowiska i siebie, a jej źródła – co
brzmi dziś jak bajka – będą niewyczerpane
i powszechnie dostępne. Czy można bowiem wyczerpać ziemskie zasoby wodoru?
Cywilizacja, którą stworzyliśmy, potrzebuje coraz więcej energii, bez której nie
umiemy żyć. Jej tradycyjne źródła i surowce nie są wieczne, a nadto są używane
w targach politycznych, ich eksploatacja
jest kosztowna, a produkcja energii przy
ich energii mocno obciąża środowisko
i wpływa na ocieplanie się klimatu. Człowiek szuka więc nowych źródeł energii.
Od dawna ludzie marzyli o pozyskiwaniu
energii ze słońca, co jednak jest niemożliwe.
Od jakiegoś czasu naukowcy starają się więc
zbudować na ziemi sztuczne słońce – reaktor,
który produkowałby energię tak, jak powstaje
ona we wnętrzu słońca. Eksperymenty prowadzone w USA, Japonii, Korei Południowej, Rosji,
Francji i Niemczech wykorzystują najnowsze
technologie i mają absolutne priorytety. Chodzi
bowiem o urzeczywistnienie marzeń: powszechny i nieograniczony dostęp do energii. W eksperymencie, który trwa w Greifswaldzie, uczestniczy także Polska i naukowcy ze Szczecina.
Słońce jest niewyobrażalnie potężną kulą
wrzącej plazmy, czyli silnie zjonizowanego
gazu, czwartego stanu skupienia materii.
We wnętrzu tej kuli trwa nieustanny ruch.
Jądra izotopów wodoru, poddane potężnym
prędkościom, zderzają się ze sobą i łączą
(spalają) w hel. Uwalniają przy tym cząstki,
które w postaci potężnych fal energii emitowane są w przestrzeń. Niewielka część tej
energii trafia na Ziemię. Dzięki niej jest życie.

Dziewięć lat powstawał Wendelstein 7-X,
niezwykle skomplikowane urządzenie, którego komora o średnicy 5,5 metra może
pomieścić 30 metrów sześciennych plazmy.
Na początku grudnia ubiegłego roku po
raz pierwszy uzyskano w niej plazmę z helu i utrzymano ją przez ułamek sekundy
w temperaturze 6 mln st. Celsjusza. Potem
zaczęto przygotowywać reaktor do następnej
fazy eksperymentu – uzyskania plazmy z wodoru. Czyszczono komorę helem, testowano
urządzenia rozgrzewające plazmę i rejestrujące dane, rentgenospektrometry, mierniki
interferencji, magnesy, rozsiewacze lasera,
diagnostykę wideo. Sprawdzano urządzenia
przesyłowe, dzięki którym w przyszłości
energię uwolnioną w komorze będzie można
wykorzystywać w elektrowniach. W końcu
kierownik projektu, prof. dr Thomas Klinger,
zarządził przystąpienie do próby uzyskania
plazmy z wodoru. Na specjalną sesję zaproszono gości ze świata nauki, polityki, media.
Pierwszą plazmę z wodoru uzyskano 3 lutego, trzy tygodnie temu. Reaktor uruchomiła
kanclerz Angela Merkel, fizyk z wykształcenia, gość specjalny, po czym urządzenie
mikrofalowe, zaledwie 2-megawatowe, rozgrzało nikłą ilość wodoru, znajdującą się
w komorze reaktora, w ultra rozrzedzoną
plazmę o temperaturze 80 mln st. Celsjusza,
utrzymywaną wewnątrz komory dzięki niezwykle silnym magnesom. Z jąder atomów
wodoru uwolniły się elektrony i szybowały
między ścianami komory, magnetycznej klatki. Trwało to czwartą część sekundy. Efekt
eksperymentu – błysk plazmy pokazał się na
ekranach monitorów w sali sąsiadującej z halą
stellaratora. Rozległy się wiwaty i oklaski.
– Pierwsza plazma z wodoru całkowicie spełniła nasze oczekiwania – mówił dr Hans-Stephan Bosch, pracujący
nad uruchamianiem Wendelsteina 7-X.
Faza eksperymentu, która zaczęła się na
początku lutego, potrwa do połowy marca.
Później w komorze na plazmę będą montowane kafle węglowe, zabezpieczające jego
ściany, oraz dywertor, urządzenie do odprowadzania zanieczyszczeń i helu z komory.
– Po tych zmianach reaktor będzie
mógł osiągać wyższe temperatury i dłuższe okresy utrzymywania plazmy, aż do
dziesięciu sekund – mówił prof. Klinger.
Ostatecznie, przy pomocy wyładowań,

trwających pół godziny, ma być uzyskana
plazma o temperaturze ponad 100 mln st.
Celsjusza. Strumień uwolnionych cząstek
będzie wtedy maksymalnie obfity. Pierwsze
elektrownie, korzystające z produkowanej na ziemi energii słonecznej, mogą
powstać za trzydzieści-czterdzieści lat.
Reaktor termojądrowy jest bezpieczny.
Nawet gdyby doszło do jego rozszczelnienia,
plazma nie wydostałaby się na zewnątrz,
bowiem jej gęstość jest wielokrotnie niższa od gęstości powietrza. Powietrze by ją
zagasiło. Oczywiście są niebezpieczeństwa,
jak na przykład promieniowanie rent-

Wendelstein 7-X w grudniu 2015 roku


Fot. IPP, Thorsten BRÄUER

genowskie, dlatego też reaktor znajduje
się w hali o betonowych, grubych murach, zamykanej podczas eksperymentu.
W procesie syntezy praktycznie nie będą powstawały odpady radioaktywne, nie
będzie emisji gazów cieplarnianych. Energia, uwolniona podczas syntezy, ogrzeje
wodę i zmieni ją w parę, która napędzi
turbinę prądotwórczą. Ot, cała filozofia.
W Niemczech sprawdzane są dwa rodzaje
urządzeń do syntezy termojądrowej: stellarator Wendelstein 7-X w Greifswaldzie
i tokamak ASDEX Upgade w Garching pod
Monachium. Jeszcze nie da się powiedzieć,
które okaże się bardziej efektywne. W państwach, które prowadzą podobne badania,
sprawdzane są jeszcze inne drogi dochodzenia do tego samego celu. Koszt eksperymentu w Greifswaldzie: 1,6 miliarda euro.

Bogdan TWARDOCHLEB
1130-16-B, C
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PARTNERSTWO

przez granice

20 lat Städtepartner Stettin e.V.

Na Kreuzbergu będzie bal

PRZEDSTAWICIELE berlińskiego Stowarzyszenia Städtepartner
Stettin przyjechali w lutym do Szczecina na kolejne spotkanie
z reprezentantami rad osiedli Skolwin i Turzyn, z którymi
współpracują. Przewodnicząca stowarzyszenia Ewa Maria
Slaska, pisarka, dziennikarka i tłumaczka, która w Berlinie
mieszka od 1985 roku, podsumowywała ubiegły rok
działalności i mówiła o planach na rok bieżący.
STOWARZYSZENIE działa
dwadzieścia lat. Początkowo było
jedną z części składowych (jeśli
tak można powiedzieć) partnerstwa miasta Szczecin i berlińskiej
dzielnicy Kreuzberg. Berlińczycy
wybrali Szczecin ze względu na
bliskość obu miast, chociaż mocno
zastanawiali się też nad Wrocławiem. Współpraca zaczynała się
m.in. od spotkań młodzieży i seniorów, wspólnych przedsięwzięć
z Polską Radą Społeczną, która

kańców wyrosłej z młodzieżowego buntu lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, Städtepartner
Stettin organizowało występy
m.in. szczecińskiego Teatru Kana,
zespołu „Dikanda”, a w kreuzberskim ratuszu – wystawy poświęcone Szczecinowi. Można nawet
powiedzieć, że w tej wówczas
bardzo modnej dzielnicy Berlina,
artystowskiej i wielokulturowej,
Szczecin był modny. O zainteresowaniu nim przekonała się

Ewa Maria Slaska na spotkaniu w Szczecinie 
działa na Kreuzbergu, jak też
akcją Zielone Podwórka Szczecina, inspirowaną sukcesami takiej
samej akcji na Kreuzbergu. Na
początek w kościele św. Andrzeja
Boboli na szczecińskim Turzynie zorganizowano dużą wystawę
zdjęć przebudowanych podwórek
belińskich. W przedsięwzięcie,
współfinansowane przez kilka lat
przez dzielnicę Kreuzberg, włączyli
się młodzi szczecińscy architekci pod okiem dr Heleny Freino.
Ostatnimi laty akcja w Szczecinie
przygasła, a wcześniej Kreuzberg
wycofał się z jej współfinansowania. W Berlinie rozrosła się w ligę
zielonych podwórek, obejmującą
całe miasto.
Na Kreuzbergu w Regenbogenfabrik, wspólnocie miesz-

Dobre
kontakty
DR MAGDA Gębala, dotychczasowa referentka ds. Pomorza
i wschodniej Brandenburgii w Muzeum Pomorza (Pommersches
Landesmuseum) w Greifswaldzie,
zajmująca się także kontaktami
z Polską, w tym z Pomorzem Zachodnim, od 1 marca podejmuje
obowiązki w Niemieckim Forum
Kultury Europy Wschodniej (Deu-tsches Kulturforum östliches Europa) w Poczdamie, gdzie również
będzie się zajmować kontaktami
z Polską (gebala@kulturforum.info).
Dotychczas prowadził je tam dr
Tomasz Schulz, który przechodzi
na emeryturę.
Od 1 kwietnia obowiązki dr
Magdy Gębali w Greifswaldzie
przejmie Dorota Makrutzki, która
wcześniej pracowała m.in. w Ozeaneum w Stralsundzie. Wśród jej
tamtejszych obowiązków były również kontakty z Polską. Tak też
będzie w Greifswaldzie.
(b.t.)

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

swego czasu m.in. wiceprezydent
Anna Nowak, która bodaj jako
ostatnia z wysokich przedstawicieli szczecińskiego magistratu
gościła na Kreuzbergu, uczestnicząc m.in. w noworocznym
spotkaniu mieszkających tam
różnych grup narodowych. Snuto
nawet pomysły, by na Kreuzberg
jeździli szczecińscy studenci
i praktycznie poznawali metody
rozwiązywania problemów społecznych w środowisku wielokulturowym. Dodajmy, że na praktyki
do Szczecina przejeżdżali przez
kilka lat pracownicy socjalni
berlińskich dzielnic.
Nie ma partnerstwa Szczecin-Kreuzberg (dziś Friedrichshain-Kreuzberg), a partnerami
Stowarzyszenia Städtepartner

SPOTKANIA

Stettin, znacznie mniej licznego
niż na początku, są rady osiedli
Szczecin-Turzyn i Szczecin-Skolwin. Współpraca trwa, aczkolwiek
nie jest tak bogata jak wcześniej.
Istotą spotkań jest poznawanie miast, ich osiągnięć i problemów. Warto przypomnieć,
że Städtepartner Stettin miało
kiedyś swoje stoisko na międzynarodowych regatach w Szczecinie i w Berlinie samowolnie
je promowało.
W ubiegłym roku w Regenbogenfabrik zorganizowano
kilka spotkań poświęconych
Szczecinowi. Efektem dyskusji
z Michałem Rembasem był przyjazd berlińczyków do Szczecina
i podróż w okolice Stargardu,
o której do dziś opowiadają
w samych superlatywach. Duży
artykuł o stowarzyszeniu, autorstwa Uwego Rady, jednego
z najbardziej znanych dziennikarzy w Berlinie, zamieścił
niedawno popularny dziennik
„die tageszeitung”.
Co w planie na ten rok? Ewa
Maria Slaska i Michał Rembas
przygotowują książkę „Ich bin
nich tot – Nie umarłem”, poświęconą Polakom spoczywającym na cmentarzach berlińskich i Niemcom spoczywającym
w Szczecinie. Z Domem Kultury
Klub Skolwin będą organizowane
warsztaty fotograficzne, a potem w ratuszu na Kreuzbergu
wystawa „Skolwin zeigt Stettin
in Berlin” („Skolwin pokazuje
Szczecin w Berlinie”). Berlińczycy wybierają się na koncert do
szczecińskiej filharmonii, chcą
zwiedzić Centrum Dialogu „Przełomy”, a w Regenbogenfabrik
Steffen Möller będzie opowiadał
o Polsce. Planowane są spotkania
o kobietach w „Solidarności”,
projekcja filmu Marty Dzido
„Solidarność według kobiet”
i pokaz wystawy „Women under
communism”. Przygotowywane
jest spotkanie z okazji 25-lecia
polsko-niemieckiego traktatu
o dobrym sąsiedztwie, doroczne
spotkania adwentowe w Berlinie i Szczecinie, a wcześniej
w Berlinie – Bal Dwudziestolecia
Städtepartner Stettin i stowarzyszenia, które współpracuje
z Kadiköy, dzielnicą Istambułu
liczącą 2 miliony mieszkańców.
Dodajmy, że koszty wyjazdów do Berlina, organizowanych
przez Radę Osiedla Szczecin-Turzyn, ponoszą ich uczestnicy.
(b.t.)

Z Ueckermünde w Andy

POMORZANIE

Pozdrowienia z Ekwadoru
HELGE Zabka, emerytowany
dyrektor Ogrodu Zoologicznego
w Ueckermünde, leżącym – jak
wiadomo – na pograniczu polsko-niemieckim, wyjechał na pogranicze
odległe, egzotyczne, ekwadorsko-peruwiańskie. W ekwadorskim
mieście Loja doradza pracownikom
tamtejszego zoo. Przebywa tam jako
wolontariusz Korpusu Seniorów
Ekspertów (Senior Expert Corps),
prowadzonego przez szwajcarską
fundację Swisscontact. Fundacja,

powołana w 1959 roku przez prywatny biznes, wysyła ekspertów do
krajów rozwijających się.
Za pośrednictwem „przez granice” Helge Zabka pozdrawia przyjaciół w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim.
Na zdjęciu górnym: Helge Zabka
w andyjskim rezerwacie na stokach
Chimborazo, najwyższego szczytu
Ekwadoru. Na zdjęciu dolnym:
z pracownikami zoo w Loja.
(t)

Fot. Helge ZABKA

W barokowym Ludwigslust

KONCERT

Zagra
Consortium Sedinum

Plus w Raminie

Warsztaty przygraniczne
W NAJBLIŻSZY weekend znany
pałac państwa Orłowskich w Raminie będzie miejscem „Warsztatów
przygranicznych Plus”. Główny
ich temat to procesy społeczne
na polsko-niemieckim pograniczu, wyzwania kulturowe z nimi
związane, rola transgranicznej
metropolii szczecińskiej i otaczających ją terenów wiejskich,
procesy transformacji na Pomorzu
Zachodnim, Pomorzu Przednim
i w powiecie Uckermark.
Organizatorzy piszą: „Przez
pokolenia po obu stronach granicy
urządziliśmy życie na rubieży.
Dzisiaj po niemieckiej stronie
wielu młodych ludzi wyjeżdża na
Zachód, bo tam widzi nadzieję
i szansę na lepsze życie. Jednocześnie region wypełniają polscy obywatele, którzy nierzadko
przynoszą bardziej pragmatyczne,
gospodarczo-liberalne nastawienie
i cenny, dotychczas niemający

miejsca związek miasta i wsi.
Taki kierunek rozwoju niesie ze
sobą wiele wyzwań. Jednym z nich
jest potrzeba dalszego tworzenia
i rozwoju silnego społeczeństwa
obywatelskiego, które będzie w stanie wznieść się ponad granice
kraju i języka”.
Warsztaty kontynuują działania
podjęte w ostatnich latach w ramach Kawiarenki Przygranicznej.
Wezmą w nich udział przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń,
fundacji, grup nieformalnych
i osób prywatnych, które są zaangażowane w polsko-niemiecką
współpracę w rejonie nadgranicznym lub chciałyby taką współpracę
rozpocząć.
Organizator warsztatów: RAA
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
perspektywa – Od pogranicza do
spotkania. Więcej: www.facebook.
com/perspektywaDE, www.twitter.
com/perspektywaDE

UKOŃCZONO renowację pałacu
książąt Meklemburgii w Ludwigslust
pod Schwerinem. Uroczystość otwarcia uświetni koncert muzyki dawnej
w wykonaniu szczecińskiego zespołu
Consortium Sedinum prowadzonego
przez Urszulę Stawicką, działającego
pod skrzydłami Fundacji Akademia
Muzyki Dawnej.
Consortium Sedinum wystąpi
w składzie: Radosław Kamieniarz

(skrzypce), Mikołaj Zgółka (skrzypce),
Agnieszka Świątkowska (altówka),
Gertrud Ohse (wiolonczela), Urszula
Stawicka (klawesyn). Śpiewać będzie
Karsten Henschel (kontratenor).
W programie koncertu będą utwory kompozytorów baroku: Reinharda
Keisera (1674-1739), Georga F. Händla
(1685-1759), Georga P. Telemanna
(1681-1767) i Johanna S. Bacha (16851750).
(us)

Dodatek „przez granice” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A w Euroregionie Pomerania).
Redakcja: Bogdan Twardochleb
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