przez granice

CZERWIEC

2016

Nr VI (LI)

dodatek SGP Euroregionu Pomerania i „Kuriera Szczecińskiego”
ROZMOWA

Od 4 lipca tymczasowe kontrole na granicach

FELIETON

Nie będziemy specjalnie
utrudniać życia

Mówmy
ciekawie

– mówi mjr SG Katarzyna Pabin, kierownik Grupy ds. wspólnej polsko-niemieckiej placówki z siedzibą w Pomellen
– W ZWIĄZKU
ze Światowymi
Dniami Młodzieży i szczytem
NATO zostaną
tymczasowo
przywrócone
kontrole graniczne na granicach
Polski z państwami Unii Europejskiej. Od kiedy?
– Jest to planowane od 4 lipca do 2 sierpnia br. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji wydał
już stosowne rozporządzenie, które określa ramy czasowe i miejsca,
w których będą przywrócone kontrole.
Tegoroczna konwencja tymczasowego
przywrócenia kontroli granicznej będzie zbliżona do tej, którą ćwiczyliśmy
w czasie piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku.
– Czy kontrole będą uciążliwe
dla zwykłych obywateli? Zaczyna
się czas wyjazdów wakacyjnych.
– Osoby oraz pojazdy do kontroli
będziemy typować na podstawie
posiadanych przez nas informacji
oraz informacji służb współdziałających o zagrożeniach czy grupach
osób poruszających się określonym środkiem transportu i mogących zakłócić porządek podczas
obu spotkań w lipcu. Kontrole

RAPORT

będą więc w pierwszej kolejności
ukierunkowane na osoby mogące
potencjalnie stworzyć zagrożenie
dla bezpieczeństwa wewnętrznego
i porządku publicznego podczas tych
dwóch wielkich wydarzeń. Będziemy
starali się realizować nasze czynności w sposób jak najmniej uciążliwy
dla zwykłych podróżnych.
– Czy na przejściach granicznych
pojawią się zapory i bariery?
– Nie. Nie będzie powrotu starych
czasów. Na przejściach granicznych
nie pojawią się ani bariery, ani pawilony kontrolerskie dla funkcjonariuszy. Polska wprowadzi tymczasowe
kontrole w standardzie unijnym.
Zresztą nie tylko my je wprowadzamy, gdy wymaga tego sytuacja.
– Niemcy też wprowadzili kontrole, gdy u nich były mistrzostwa
piłkarskie.
– U nas kontrole będą miały
podobną formę i charakter. Przypomnijmy też, że ostatnio kontrole
przywracały Francja, Belgia, Dania, częściowo Niemcy w Bawarii
i Saksonii. Oczywiście okoliczności
tymczasowego przywrócenia kontroli
granicznej przez te państwa były inne
i inna była przesłanka ich wprowadzenia, lecz sposób realizacji nie
odbiegał od założeń, jakie przyjęła
Straż Graniczna.

– Szczecinianie, którzy mieszkają
na niemieckim pograniczu i codziennie dojeżdżają do pracy czy do
szkoły, obawiają się utrudnień.
– Może się zdarzyć, że ktoś
z mieszkańców pogranicza będzie
kontrolowany. Ale nawet jeśli funkcjonariusz skieruje takiego podróżnego
do kontroli, to swoje czynności będzie
realizował adekwatnie do zaistniałej
sytuacji, ażeby nie narażać podróżnych na niepotrzebną stratę czasu,
gdy będzie widział, że ktoś jedzie
do domu czy do pracy. Nikomu ze

Kontrole nie będą dokuczliwe.

zwykłych obywateli nie będziemy
utrudniać życia. Przypominam, iż
tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej ma przede wszystkim
służyć zapobieżeniu i wyeliminowaniu potencjalnych zagrożeń podczas
szczytu NATO i Światowych Dni
Młodzieży połączonych z pielgrzymką papieża Franciszka. Na to będzie
ukierunkowana kontrola, a nie na
osoby mieszkające na pograniczu.
Mamy również nadzieję, że nie dojdzie
do żadnych zdarzeń nadzwyczajnych.
Dokończenie na str. II
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Polska i Niemcy według Grupy Kopernika

Apel o krytyczny dialog
JAKIE są dziś relacje polsko-niemieckie, a jakie powinny
być? Od czego zależą? Czy Warszawa i Berlin zechcą ze sobą
rozmawiać? Co łączy, a co dzieli? Właśnie został opublikowany
kolejny raport Grupy Kopernika. Jego autorzy piszą, że „od
postawy Polaków i Niemców zależy sukces lub porażka dzieła
europejskiego porozumienia i integracji”.
GRUPA Kopernika powstała
w Szczecinie w 2000 roku z inicjatywy historyków i politologów – prof. Dietera Bingena,
dyrektora Niemieckiego Instytutu
Spraw Polskich w Darmstadt,
i dr. Kazimierza Wóycickiego,
który wówczas był dyrektorem
Instytutu Polskiego w Lipsku,
a niebawem został dyrektorem
szczecińskiego IPN-u. Obaj są
do dziś rzecznikami grupy i jej
duchowymi opiekunami. Przypomnijmy, że Kazimierz Wóycicki
zaczynał swoją działalność w Klubach Inteligencji Katolickiej,
redakcji „Więzi” i w środowiskach
opozycji demokratycznej (w stanie wojennym był internowany)
i że od lat jest znanym eseistą
i publicystą. Podobnie jak Dieter
Bingen, który specjalizuje się
w sprawach polskich, środkowo- i wschodnioeuropejskich,
stale współpracując z polskimi
instytutami badawczymi.

Chronić skarb
Grupę Kopernika tworzy około trzydziestu znawców spraw

polsko-niemieckich. Omawiają
je na spotkaniach zwoływanych
dwa razy do roku (raz w Niemczech, raz w Polsce), a wnioski
publikują w raportach doty-

dzień 25. rocznicy podpisania
polsko-niemieckiego traktatu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Raport, który
potem ogłoszono, a który streszcza – jak czytamy – „wnioski
członków Grupy Kopernika na
temat perspektyw relacji polsko-niemieckich pod rządami
Prawa i Sprawiedliwości”, ma
tytuł opisowy i jednoznaczny:
„Partnerstwo Polski i Niemiec

Od prawej: Dieter Bingen i Kazimierz Wóycicki
czących problemów aktualnie
najważniejszych.
Kolejne spotkanie odbyło się
16 czerwca w Berlinie, w przed-

Fot. DPI Darmstadt

to skarb, który należy chronić
i pomnażać”. Gdyby nie wydarzenia bieżące, brzmiałby pretensjonalnie, a dziś brzmi jak apel.

Przywołuje opinię ambasadora
RFN w Warszawie, Rolfa Nikela,
wypowiedzianą w styczniu tego
roku po spotkaniu z min. Witoldem Waszczykowskim, na które
został wezwany w związku z – jak
podało wówczas polskie MSZ –
„antypolskimi wypowiedziami
polityków niemieckich”.

Czy jest wola polityczna?
Raport jest krytyczny wobec
polityki PiS-u w sprawach polsko-niemieckich. Już w tezach
wstępnych jego autorzy piszą, że
po 25 latach dobrego sąsiedztwa
i postępującej integracji, gdy
„interesy Polski i Niemiec są ze
sobą nierozerwalnie związane”,
rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia wiele dokonań pod znakiem
zapytania i znacznie dystansuje
się od Niemiec. Autorzy raportu
obawiają się, że jeśli oba rządy
nie wykażą teraz gotowości do
wspólnych działań, to „skala
i głębokość partnerstwa poważnie
ucierpią”. Uważają przy tym, że
mimo wszelkich różnic dzielących dziś Warszawę i Berlin obie
stolice powinny „skoncentrować
się na (…) wspólnych interesach
i celach, kierując się dewizą
z roku 1991, że podstawą dobrego
sąsiedztwa jest polityczna wola
wspólnego działania”.
Dokończenie na str. IV

BYĆ może Wielka Brytania
wróci do Unii Europejskiej po
kolejnym referendum, a być może
Zjednoczone Królestwo się rozpadnie i do Unii wstąpi niepodległa
Szkocja. Wtedy być może Irlandia
Północna połączy się z Irlandią,
jak tego już chciała przed czterdziestoma laty, gdy toczyła się
w niej wojna między anglikanami
a katolikami i gdy IRA terroryzowała Londyn. Gdyby tak się stało,
mógłby to być początek katastrofalnej bałkanizacji Europy.
Wierzyć trzeba, że Unia Europejska wyjdzie z kryzysu, a to
znaczy, że politycy ją z kryzysu
wyprowadzą. Lecz jaka będzie?
Źle byłoby dla Polski, czyli dla
nas, którzy tu mieszkamy, gdyby
zacieśniła współpracę wyłącznie
w ramach strefy euro albo zamknęła się w granicach dawnej
Wspólnoty Węgla i Stali.
Niestety, głos Polski w sprawach
Unii i pokonywania obecnego
kryzysu nie wywołuje w Europie
rezonansu, bo kilka miesięcy temu
Polska usadowiła się na marginesie
Unii – intelektualnie i faktycznie.
Oczywiście może wrócić do jej
decyzyjnego centrum, lecz tego
musi chcieć polski rząd. Jeśli nadal
będzie kierował się kompleksami
i narodowym egoizmem, Polska
zdryfuje na aut. Wtedy zdryfujemy
wszyscy, którzy Polskę tworzymy,
niezależnie od politycznych i światopoglądowych preferencji. A Unia
pójdzie swoją drogą.
Unia – to nie jest Bruksela,
choć wielu tak sądzi, lecz my,
wszyscy obywatele państw leżących między Tallinem, Bugiem
a Atlantykiem. Na ogół mało
o Unii wiemy i dlatego łatwo
o niej opowiadać głupstwa, a nam
łatwo w nie wierzyć.
Unia Europejska jest najpiękniejszą ideą, jaką można było wymyślić dla Europy po dwóch wojnach światowych, które zaczęły się
w Europie. Jak każda idea wymaga
ustawicznego przekonywania ludzi
do niej. Ustawicznego, a zarazem
rozsądnego i ciekawego. Nie może
to być hałaśliwa propaganda ani
tandetne slogany powtarzane na
okrągło. Instytucje unijne właśnie
tego zaniedbały najbardziej – przekonywania obywateli do idei Unii
Europejskiej.
Bruksela mówi na ogół drętwo.
Nie zaciekawia, lecz zniechęca, ba!
– swoim żargonem odpycha. A jeśli
Unia ma przetrwać, a powinna,
politycy w Brukseli i wszystkich
unijnych instytucjach muszą zacząć dbać o to, jak prezentować
Unię tzw. przeciętnym obywatelom.
Bo to przeciętni obywatele, a nie
polityczne elity, stanowią wyborczą większość i w demokracji są
największą siłą. Nie wolno ich
zaniedbywać, lecz trzeba przekonywać i pozyskiwać. Zwykłych
obywateli.
W Polsce również nieciekawie
mówi się o Unii. Może zmieni to
obecny lęk przed jej rozpadem albo
fatalną marginalizacją Polski.
Bo Unia to nie jest biurokracja,
projekty, aplikacje, cała ta drętwa
nowomowa.
To my jesteśmy Unią – mówmy i myślmy o sobie ciekawie.
Wtedy trudniej będzie o tandente
argumenty, narodowe egoizmy
i kompleksy, kolejne secesje.
Bogdan TWARDOCHLEB
3991-16-A
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Nie będziemy
specjalnie utrudniać życia
Dokończenie ze str. I

– Czy kontrole będą wspólne, polsko-niemieckie?
– Przywraca je Polska, bo jest odpowiedzialna za oba wielkie lipcowe spotkania.
Jednak w ramach współdziałania, jakie
z kolegami niemieckimi prowadzimy na
bieżąco, korzystamy i będziemy w dość

Mjr SG Katarzyna Pabin 

SPOTKANIA

Fot. b.t.

szerokim zakresie korzystać z ich wsparcia. Funkcjonariusze niemieckiej Policji
Federalnej zobowiązali się, że będą nas
wspierać 24 godziny na dobę. Podczas
czynności kontrolnych, które będą prowadzić nasi funkcjonariusze, będzie obecny
funkcjonariusz niemiecki, co szczególnie
dla mieszkańców pogranicza będzie dobrym
rozwiązaniem chociażby ze względu na
sprawny przepływ informacji i tym samym
sprawniejszą i szybszą kontrolę. Pragnę
jeszcze raz zapewnić, że będziemy starali
się swoje czynności przeprowadzić jak
najszybciej i jak najsprawniej. Wsparcie
zapewnią nam też: polska służba celna,
policja, żandarmeria wojskowa, mimo że
same w ramach swoich kompetencji będą
zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa podczas wizyty papieża i szczytu NATO.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB

Żabnica i Rosow po raz piąty razem

Żadna droga
nie jest daleka
ŚMIAŁO można powiedzieć, że prof. Bogdanowi Matławskiemu udało
się spełnić wymogi przysłowia o dwóch grzybach w barszczu. W sobotę
18 czerwca odbyły się dwie ważne imprezy, których jest pomysłodawcą
i propagatorem: „V Żabnickie Lato z Rybką” i „V Kolokwium RosowskoŻabnickie”. Na szczęście jedno zaczęło się o godz. 15, a drugie o 17, więc
mógł być na obu. Zacznijmy od pierwszego.
RYB było pod dostatkiem, i to w najrozmaitszych postaciach: smażone i wędzone,
w galarecie, majonezie, warzywach, koprze
i kto tam jeszcze wie w czym. Dobrze to
jednak wiedzą członkowie jury konkursu
kulinarnego „Smaki odrzańskich ryb”, którzy
musieli skosztować aż dwudziestu dwóch
potraw z ryb słodkowodnych z dodatkiem
produktów regionalnych. W tym roku tryumfował lin. Pierwsze miejsce zajęła Renata
Roman za „głowę suma w galarecie”, a trzecie
Agnieszka Zielińska za „lina w śmietanie”.

nej części pielęgniarek specjalizujących się
w opiece nad osobami starszymi, których
jest osiemdziesiąt. Sołtys Rosow Karl Lau
podkreślał, że wprowadzone w 1995 roku
ubezpieczenie pielęgnacyjne w znacznym
stopniu załatwia problem finansowania
opieki nad osobami w podeszłym wieku
lub chorobie. Dlatego na niemieckim rynku
jest wiele firm, które starają się dobrać do
zasobnej kiesy ubezpieczyciela.
– W Polsce sytuacja jest trudna. Osób
starszych gwałtownie przybywa, a takiego

Biblijny Ogród w Rosow, na pierwszym planie jego twórca, ks. Cezary Korzec
Panowie popisali się wędzonymi rybami,
a „wędzony lin z Odry” Dariusza Gorzkowskiego zajął drugie miejsce.
Przygraniczne sołectwo Żabnica liczy
650 mieszkańców. Na festyn nad Odrą
przybyło wielu z nich, byli także goście
z Rosow. Do późnego wieczora bawili się
na „Balu rybaka”.
– Sam festyn to jedno, a promocja ginącego już zawodu rybaka śródlądowego to
drugie – podkreśla prof. Bogdan Matławski,
sam mieszkaniec Żabnicy.
Stąd do bratniej wsi Rosow po niemieckiej stronie Odry i granicy jest zaledwie 20
km. Profesor zdążył więc na godz. 17 na V
Kolokwium Rosowsko-Żabnickie, tym razem
poświęcone trosce o seniorów w regionie.
O tym, jak to jest w Niemczech, mówiła
Simone Bauer, przedstawicielka Volkssolidarität Gartz, pielęgniarka z trzydziestoletnim
stażem. Na co dzień ma ona do dyspozycji
trzydzieścioro współpracowników, w znacz3991-16-B

Fot. Zbigniew PLESNER

ubezpieczenia nie ma – mówiła dr Beata
Bugajska z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zmienia się stosunek społeczeństwa
do osób starszych. Coraz częstsza jest
świadomość, że starość to trzecia część
życia każdego człowieka i trzeba się do
niej zawczasu przygotować, na przykład do
nowych form aktywności. W samym Szczecinie są trzy uniwersytety trzeciego wieku.
Oferują wykłady, koła zainteresowań, naukę
języków obcych, studiowanie na wybranych
kierunkach na poziomie uniwersyteckim,
wyjazdy turystyczne, gimnastykę z tańcem.
O tym wszystkim rozmawiano w Rosow.
Nic więc dziwnego, że na motto tegorocznego kolokwium ks. dr Cezary Korzec – jak
sam o sobie pisze: „prowodyr i wizjoner
projektu Biblijnego Ogrodu w Rosow” –
wybrał napis z przydrożnego kamienia:
„Żadna droga nie jest daleka, jeśli jest
przy tobie przyjaciel”.

Zbigniew PLESNER
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Od państwa wielonarodowego do homogenicznego

ROZMOWA

Rocznik Polska 2016
„MNIEJSZOŚCI” („Minderheiten”) – taki ma tytuł „Jahrbuch
Polen 2016” („Rocznik Polska 2016”), wydawnictwo
Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt
(Deutsches Polen-Institut Darmstadt).
ROCZNIKI poświęcone Polsce instytut, założony w 1980 roku
z inicjatywy niezrównanego tłumacza Carla Dedeciusa (1921-2016),
a prowadzony od roku 1999 przez
prof. Dietera Bingena, publikuje od
dwudziestu siedmiu lat. Najnowszy, który ukazał się pod redakcją
dr. Andrzeja Kaluzy i Benjamina
Voelkela, poświęcony jest mniejszościom narodowym i etnicznym
w Polsce. Gromadzi eseje i artykuły autorów z Polski i Niemiec,
w tym przedstawicieli mniejszości
żyjących w Polsce. Przedrukowuje
też kilka istotnych rozmów, jak rozmowa Basila Kerskiego i Andrzeja
St. Kowalczyka z prof. Bohdanem
Osadczukiem o stosunkach polsko-ukraińskich oraz Ireny Wiszniewskiej z Bellą Szwarcmann-Czarnotą
o dziejach jej żydowskiej rodziny
od lat przedwojennych po współczesne. Obie rozmowy przywołują
sprawy najtrudniejsze, jak m.in.
działalność Ukraińskiej Powstańczej
Armii i akcja „Wisła” (rozmowa
z prof. Osadczukiem) czy pogrom
kielecki i rok 1968 (rozmowa z Bellą
Szwarcmann-Czarnotą).
Tom otwierają syntetyczne artykuły historyków. Hans-Jürgen
Bömelburg pisze o pluralistycznym
i wielokulturowym dziedzictwie Polski. Nawiązując do Rzeczpospolitej
Obojga Narodów podkreśla, że tradycja tolerancji wobec mniejszości
jest w dziejach Polski historycznie

POLEMIKI

znacznie starsza, dłuższa i silniejsza
niż w kulturze niemieckiej. Polska
przez wieki była krajem wielonarodowym i multikulturowym. Przede
wszystkim druga wojna światowa,
jak też wydarzenie późniejsze spowodowały, że jest dziś państwem
homoetnicznym, z niewielkim odsetkiem mniejszości (1,5 proc. ogółu
mieszkańców). Według Jana Sowy do
takiej sytuacji doprowadzili Hitler
i Stalin, dwaj najwięksi wrogowie,
jakich kiedykolwiek miał naród
polski. Bömelburg, pisząc m.in.
o wielowiekowej historii polskich
Tatarów i muzułmanów, pyta: czy
historyczne doświadczenia ich
współistnienia z Polakami mogłyby
w jakiś sposób wpłynąć na stosunek
współczesnych Polaków do uciekinierów z Bliskiego Wschodu?
Rocznik jest ogromnie bogaty. Są w nim artykuły o polskim
prawie dotyczącym mniejszości,
o ich życiu i problemach. Przegląd
mniejszości dają Andrzej Kaluza
i Peter Oliver Loew. Są artykuły
o mniejszościach etnicznych, jak
Górnoślązacy. Śląsk pokazywany jest
zresztą jako wyjątkowo różnorodny
region wielokulturowy. Panoramę
dopełniają artykuły o odżywaniu
poczucia identyfikacji narodowej
wśród mniejszości. W czasach Polski
Ludowej niejednokrotnie oskarżano je o współodpowiedzialność
za klęski Polaków, a oficjalnym
ideałem było wówczas państwo

jednonarodowe. Brak znaczących
grup mniejszości uważano za polityczny sukces.
„Jahrbuch Polen 2016” przynosi
również artykuł o sytuacji Polaków,
którzy mieszkają w krajach z Polską
sąsiadujących. Bardzo interesujące
są dwa reportaże Matthiasa Kneipa
z podróży po wschodniej i zachodniej Polsce i spotkaniach z życiem
i kulturą mniejszości narodowych.
Rocznik wpisuje się w nurt europejskiej dyskusji o miejscu i roli
mniejszości narodowych, etnicznych,
religijnych, wywołanej kryzysem
emigracyjnym i narastającą w Europie falą ksenofobii i nacjonalizmów.
Bezcenne jest, że niemieckiemu
czytelnikowi kompetentnie prezentuje w tych sprawach historyczną
i współczesną specyfikę Polski.

(b.t.)

Zwykłe sprawy zwykłych ludzi
GDYBY przysłuchać się uważnie
wypowiedziom niektórych polityków
i dziennikarzy, to można by odnieść
wrażenie, że między Polską a Niemcami istnieje ogromna przepaść, która
na dodatek pogłębia się z miesiąca na
miesiąc. Wprawdzie niektórzy politycy
przekonują nas, że nic się nie stało –
by użyć wychodzącego ponoć z mody
określenia – ale jednak… Wymienia
się główne problemy w relacjach dwustronnych, od kluczowych, jak kryzysy
w Europie, po mniej znaczące, jak
status Polaków w Niemczech.
To wszystko dzieje się w roku
rocznicowym. Czy faktycznie przez
dwadzieścia pięć lat od podpisania
traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy nie osiągnęliśmy
nic, z czego powinniśmy się cieszyć
i być dumni? A może to już nasze
lenistwo umysłowe sprawia, że zbyt
często poddajemy się zalewowi informacji, nie zadając sobie trudu ich
filtrowania i umieszczania w szerszej
perspektywie, pozwalającej na rozumne wnioski?
W ostatnich miesiącach wielokrotnie podejmowano problem relacji
polsko-niemieckich. Ze strony świata
polityki padały różne oceny, często
sprzeczne. Raz mówiono, że jesteśmy
partnerami, innym razem, że nasze
stosunki charakteryzuje układ dominator – poddany. Do polityków swoje
opinie dorzucali dziennikarze. Gdyby
próbować stworzyć na tej podstawie
obraz relacji polsko-niemieckich, nie
skłaniałby do optymizmu, a wprost
przeciwnie – do gorzkiej konstatacji, że mimo 25 lat intensywnych
kontaktów na wszystkich poziomach,
polsko-niemieckie drogi się rozchodzą
i że między naszymi krajami powstaje
przepaść, która pogłębia się z miesiąca
na miesiąc. Symbolicznym przykładem
i potwierdzeniem takiego postrzegania
spraw może być niedawna wystawa

w Bundestagu, poświęcona historii dialogu polsko-niemieckiego, a przygotowana przez Muzeum Historii Polski (w
„przez granice” pisałem o niej miesiąc
temu). Dlaczego tego ćwierćwiecza nie
potrafiono uczcić wspólną wystawą,
trudno pojąć.
Jest to jednak tylko (i na szczęście!)
jedna strona medalu. Proponuję usiąść
wygodniej w fotelu, nabrać większego
dystansu i do siebie, i otaczającego
nas zalewu negatywnych informacji.
Rzadko w tych miesiącach zwracano
uwagę na ogromny postęp kontaktów
poza sferą polityki czy instytucji. Nie
byłby on możliwy bez zaangażowania
tysięcy zwykłych ludzi. Pięknie napisała o tym na swoim blogu pisarka,
animatorka kultury polskiej, od lat
mieszkająca i pracująca w Berlinie,
Ewa Maria Slaska:
„Wielokrotnie powtarzałam, jak ja
osobiście to widzę: najpierw my, zwykli
ludzie, coś robimy. Jest nas niewielu
i patrzy się na nas jak na rarogi, ale
w pewnym momencie jest nas już
tylu, że nie ma wyjścia i polityka musi
nas zauważyć. Polityka zauważa więc,
uznaje, że jest to dobry pomysł i go
nam zabiera. Potem Bielecki i Kohl
podpisują polsko-niemiecki traktat
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy. Następnie co jakiś czas
spotykają się kanclerz i premier, albo
prezydent z prezydentem, ktoś komuś
wręcza nagrody i odznaczenia, ważni
znajomi prezydentów robią za ważne
pieniądze ważne projekty, a my dalej robimy swoje, wypełniając zwykłą
praktyczną pracą wielkie słowa i zadania polityczne”.
Trochę czuć w tej wypowiedzi rozczarowanie, może nawet rozgoryczenie
z powodu niedostrzegania i niedoceniania wysiłku tysięcy osób z Polski
i Niemiec, lecz bardziej ogromną
determinację, by kontynuować pracę
u podstaw relacji polsko-niemieckich.

Ten „oddolny” ruch jest często pomijany, spychany w cień. On jednak tworzy
prawdziwą treść współczesnych relacji.
Bez wątpienia dzięki polsko-niemieckiemu traktatowi o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, po
raz pierwszy w powojennej historii
Polacy i Niemcy mogli i mogą poznawać się i współpracować swobodnie.
Czy z tego skorzystali i korzystają? Czy
dzięki różnym inicjatywom społecznym
udało się zbliżyć do siebie Polaków
i Niemców? Odpowiedź jest znana.
W przyszłości powinniśmy sobie
życzyć mniej kakofonii na górze, mniej
bezrefleksyjnego wytaczania wielkich
dział, a więcej wsłuchiwania się
w codzienne dialogi wielu Polaków
i Niemców, niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu…
Rocznica traktatu to okazja do
przypomnienia wysiłku właśnie tych
ludzi, po prostu obywateli. Sfera wielkiej
polityki nie wpadła na pomysł uhonorowania ich w jakiś szczególny sposób.
Przypominając o ich wysiłku, chcę ich
zachęcić do dalszej pracy i większego
dystansu do medialnych newsów. Ich
dorobek potwierdza opinię, że pojednanie i porozumienie między Polakami a Niemcami nie nastąpiło dzięki
pojedynczym głośnym gestom takich
czy innych osób ze świecznika (choć
oczywiście były one ważne), lecz zabiegom, rozmowom, wspólnej pracy przeciętnych obywateli. Areną dla zwykłych
działań zwykłych ludzi nie były i nie są
reprezentacyjne gabinety i wielkie sale,
lecz przestrzenie kontaktów społecznych, lokalne i prywatne, począwszy
od tak lekceważąco, a nawet wstydliwie
traktowanych straganów wzdłuż naszej
zachodniej granicy.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Historyk, profesor, dyrektor
Centrum im. Willy’ego Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego

Profesor, pożądany gość

W Polsce bywam często
– mówi Hannelore Scholz-Lübering, w roku akademickim 2015/2016 profesor
gościnny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Spotkanie w Buku przy jedynym na świecie pomniku Elizabeth von Arnim


Fot. Elżbieta BRUSKA

SĄSIEDZI

Pampsee w kolejnym konkursie

Tam gdzie
żyje się ciekawie
PRZYGRANICZNA gmina Blankensee, sąsiadująca
z przygraniczną gminą Dobra, otrzymała w ubiegłym roku po
raz drugi nagrodę w konkursie „Nasza wieś ma przyszłość
– Nasza wieś będzie piękniejsza” („Unser Dorf hat Zukunft –
Unser Dorf soll schöner werden”), organizowanym w landzie
Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Czy polsko-niemieckie drogi się rozchodzą?
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A ŻE takie zwycięstwo dodać
może tylko skrzydeł, w tym roku
współzawodniczy o laur rangi
europejskiej „Europäischer Dorferneuerungspreis 2016”. Owocna współpraca z gminą Dobra
odgrywa w tym swoją ważną rolę.
Utworzona w 1989 roku Europejska Grupa Robocza ds.
Rozwoju Terenów Wiejskich
i Odnowy Wsi (Europäische
ARGE Landentwicklung und
Dorferneuerung) jest niezależnym międzynarodowym stowarzyszeniem działającym na terenie
Unii Europejskiej. Interesuje się
ono gminami i wioskami, które
dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmieniają się w miejsca,
gdzie żyje się lepiej i ciekawiej. Konkursy organizowane
dla takich miejscowości są ich
promowaniem i zarazem formą
motywowania innych do pracy
na rzecz własnego środowiska.
Czym muszą się wykazywać
gminy i wioski, żeby zwrócić
na siebie uwagę jury? Krótko
mówiąc, muszą być atrakcyjne
pod względem gospodarczym,
kulturalnym, edukacyjnym, społecznym, turystycznym, a także wyróżniać się innowacyjnością, czyli
czymś, co wniosło do życia ich
mieszkańców nową jakość. Oceniane są inicjatywy obywatelskie,
zaangażowanie konkretnych osób,
współpraca z innymi regionami,
również zagranicznymi, a także plany na przyszłość. Gmina
Blankensee przedstawiała swoje
osiągnięcia międzynarodowemu
jury z Austrii, Czech, Węgier
i Włoch w ostatnim dniu maja.
Najpierw było spotkanie
w przygranicznym Pampow
z udziałem najbardziej zaangażowanych mieszkańców Pampsee oraz przedstawicielki ministerstwa kultury ze Schwerina,
stolicy landu. Nazwą Pampsee
określane są dwie wioski: Blankensee i Pampow, na pozór spokojne i ciche, które jednak tętnią
życiem. Przez cały rok odbywają
się w nich różne imprezy, spotkania, koncerty instrumentalne
i chóralne (jest tutaj chór), przedstawienia teatralne. Wspomnieć
należy m.in. o znanym poza granicami gminy przedsięwzięciu
Kunstprojekt, zaczętym dwa lata
temu przez szwajcarską artystkę z Berlina Barbarę Caveng,
a kontynuowanym przez Suzanne
Völlm. Wiele spotkań odbywa się
w popularnej karczmie, prowadzonej przez polsko-niemieckie
małżeństwo Alicję i Freda von
Spiczak-Berezinski. Mieszkańcy

Pampsee mieli się więc czym
pochwalić.
Burmistrz Blankensee, Stefan Műller, mówił też o rozwoju
gospodarczym gminy i planach
na przyszłość, także o zmianach,
jakie zaszły w ostatnich latach;
pokazywał domy Polaków, którzy
tworzą z niemieckimi sąsiadami
nową społeczność.
Na współpracę zagraniczną
komisje unijne kładą szczególny
nacisk, a ta między Blankensee
a gminą Dobra warta jest uwagi.
Dlatego burmistrz Műller zaprosił na spotkanie w Pampow
również przedstawicieli Dobrej
z wójtem Teresą Derą na czele.
Izabela Dryjańska przedstawiła
wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Małych Projektów Interreg IVa, a
także te sygnowane nazwiskiem
angielskiej pisarki Elizabeth von
Arnim (1866-1941), która okolice
Dobrej oraz Blankensee i Pampow, gdzie sięgały ziemie rodziny
von Arnim, rozsławiła w swoich
książkach. W ostatnich latach
był polsko-niemiecki gminny
rajd rowerowy „Szlakiem Elizabeth von Arnim” z udziałem
250 osób w różnym wieku, także
warsztaty ogrodnicze, literackie,
ekologiczne, kulinarne, ceramiczne, wikliniarskie, jarmark,
a nawet zajęcia rehabilitacyjne,
w których uczestniczyli sąsiedzi
z obu stron granicy.
Wysoka komisja odwiedziła kilka ważnych miejsc, między innymi
bibliotekę w Pampow, i z mieszkańcami Pampsee przyjechała na
zaproszenie wójta Teresy Dery do
przygranicznego Buku, gdzie stoi
jedyny w świecie pomnik Elizabeth von Arnim. Panie z gminy
Dobra, ubrane w stroje bohaterek
powieści słynnej pisarki, podjęły
gości herbatą i ciastem, a europejska komisja obfotografowała
wszystko i tablice informacyjne
też. A potem proboszcz Waldemar
Gierek zaprosił gości do obejrzenia zabytkowego kościoła, do
którego pisarka niegdyś przyjeżdżała. To bardzo ważna budowla
na liście zachodniopomorskich
zabytków; gmina dofinansowuje jego remont na miarę swych
możliwości, a o dalsze fundusze
ksiądz proboszcz musi zabiegać
w innych instytucjach.
Nagroda za zwycięstwo w konkursie będzie wręczona na początku września w Tihany, węgierskiej
miejscowości wypoczynkowej,
laureatce poprzedniej edycji.
Trzymamy kciuki za Blankensee!

Elżbieta BRUSKA

– ODRA jest coraz bardziej interesująca dla badaczy. W 2012
r. w Lipsku wydała pani po polsku
i niemiecku książkę „Wie die Oder
rauscht” („Jak szumi Odra”), będącą
w istocie zbeletryzowanym przewodnikiem dla osób poznających
Nadodrze. Co takiego ma w sobie
Odra, że wzbudza tak duże zainteresowanie?
– Myślę, że wynika to z faktu, że
od 1945 roku jest to rzeka graniczna,
a w stosunkach polsko-niemieckich
aż do 1989 roku przebieg granicy
był kwestią dyskusyjną. Wprawdzie
władze NRD, pod naciskiem ZSRR,
uznały tę granicę już w 1950 roku,
lecz dla RFN aż do lat dziewięćdziesiątych była ona solą w oku.
Rzeki ze swej natury są pomnikami
przyrody, a Odra zwłaszcza w czasie
II wojny światowej nabrała znaczenia politycznego. Przez nazistowską
propagandę była określana „rzeką
niemieckiego losu”. Wiele wody
musiało upłynąć, żeby zmienić jej
symbolikę „krwawej rzeki” w rzekę
przebaczenia i pojednania. Wyrazem tego są otwarte mosty i pierwszy prom w Gozdowicach, łączący
brzegi rzeki, polski i niemiecki. To
wszystko sprawia, że teraz musimy
nadać Odrze nową symbolikę. Łatwość przekraczania rzeki sprawia,
że może istnieć Uniwersytet Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą i Collegium
Polonicum w Słubicach, a także miasta bliźniacze, jak Goerlitz/Zgorzelec
i Frankfurt/Słubice, przykłady bardzo
bliskiej współpracy. Odra jest częsta
w powojennej niemieckiej literaturze
wspomnieniowej, na przykład u Güntera Eicha, pochodzącego z nadodrzańskiego Lebus. Odra nieustannie go poruszała, budziła wspomnienia. To rzeka, w której stracili życie
żołnierze jednej z najstraszliwszych
bitew drugiej wojny. To także należy
do symboliki Odry.
– Dla mnie jest znamienne, że
Polacy i Niemcy porozumieli się jako
narody wysiedlonych, np. Niemcy
z Prus Wschodnich, Pomorza, Nowej Marchii, a Polacy z Wileńszczyzny czy Tarnopolskiego. W NRD,
podobnie jak w PRL, był to temat
tabu, a w RFN miał zabarwienie
nasycone rewizjonizmem. W Niemczech, za ogólną zgodą, długo milczano o prawdziwej roli Niemiec
w drugiej wojnie światowej. Jak
jest dziś?
– Nie zgodzę się, że milczano.
Nawet w NRD ukazywały się książki
o tej tematyce. Natomiast otwarta
dyskusja o przesiedleniach faktycznie
zaczęła się w całych Niemczech po
przełomie 1989 roku. Teraz naszym
zadaniem jest, aby temat wysiedleń i przesiedleń odideologizować.
Powinniśmy doprowadzić do tego,
aby „kultura wspomnieniowa” połączyła nasze narody. Kiedyś mówiono
w Niemczech: „Polacy przyszli i zajęli
nasze piękne domostwa”, mimo że
naprawdę te domostwa często były
zniszczone przez wojnę i obrabowane
przez maruderów i szabrowników,
a Polacy przybyli z miast i wsi wcześniej straszliwie zniszczonych przez
Niemców. Nieważne, czy czasami
doznawali „szoku kulturowego”, bo
byli i tacy, którzy u siebie nie mieli
bieżącej wody i elektryczności. Niemieccy wysiedleni też mieli poważne
problemy w Niemczech. Często traktowano ich wrogo, zatrudniano przy
najcięższych pracach, źle opłacano,
kwaterowano w pomieszczeniach gospodarczych. Kiedy otrzymali odszkodowania za „mienie utracone”, mówiono, że przybyli z nędzy, a budują
sobie pałace. Te rzekome pałace to
były małe domki w szeregowcach. To
wszystko pokazuje, jak bardzo temat
powojennych wypędzeń i przesiedleń
był wykorzystywany ideologicznie

i politycznie. Dziś o tych sprawach
możemy mówić normalnie: jak było
naprawdę, dlaczego do tego doszło.
Oczywiste jest, że prapoczątkiem zła
była hitlerowska ekspansja i agresja,
ale ostatecznie Niemcy także stali
się jej ofiarą.
– W Polsce z niesmakiem przyjmowano niemiecką literaturę wspomnieniową, książki znanych pisarzy,
lecz przede wszystkim autorów młodych, opisujących przeszłość swoich bliskich w myśl sloganu: „mój
dziadek był w SS, ale po wojnie był
dobrym człowiekiem”. Czy to już
minęło, czy trwa nadal?
– Moim zdaniem tego, o czym
pan mówi, nie należy utożsamiać
z obecną literaturą wspomnieniową.
Wiemy, że początkiem wszystkich
nieszczęść stały się nazistowskie slogany, które wszyscy znamy. Jednak
musimy rozróżniać ofiary wśród żołnierzy i ofiary wśród ludności cywilnej,
które długo nie były uznawane. Chcę
też zauważyć, że dopiero w tym roku
Francja uznała, że zarówno Francuzi,
jak i Niemcy byli ofiarami w I wojnie
światowej, bo polegli w tej samej
bitwie pod Verdun. Takiego podejścia
często odmawia się ludności cywilnej,
która zgodnie z Konwencją Genewską
powinna być chroniona, a ponosiła
często ofiary znacznie większe niż
armie. Myślę, że nadszedł czas na
przebaczenie i pojednanie także na tej
płaszczyźnie. Na to jednak potrzeba
nowego podejścia.

W porównaniu z nią przestępczość
transgraniczna jest nieporównanie
mniejsza, lecz bardzo psuje opinię
o Polakach.
– Bywa, że taką „gębę” przyklejają nam niemieckie media.
– Tak czy inaczej problem na
pewno jest.
– Pracuje pani również na uczelni
w Gorzowie. Czym się tam pani
zajmuje?
– Głównie pograniczem i Odrą.
Nad tymi tematami pracują tam historycy, poloniści, germaniści. Moi
dyplomanci zajmują się np. literaturą
pogranicza i literaturą wspomnieniową. Dlatego tam powstała moja
książka „Jak szumi Odra”.
– Gdzie jeszcze bywa pani w Polsce?
– W Polsce bywam często.
Współpracuję z naukowcami z Katowic, Krakowa, Wrocławia, Opola,
z niektórymi od lat się przyjaźnię.
W Szczecinie realizuję ciekawy program dotyczący area studies. Chodzi o sporządzenie nowej geografii
literatury z odpowiednimi fikcyjnymi i realnymi regionami oraz krajobrazami kulturowymi. Z inicjatywy
dr. Andrzej Talarczyka doszło do
zawarcia umowy z Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym przy
Collegium Polonicum w Słubicach.
Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z Europejskim Uniwersytetem
Viadrina stwarza najlepsze warunki
dla realizacji tego projektu.

Fot. Zbigniew PLESNER

– Przeżywamy kolejną wielką
wędrówkę ludów, w mikroskali także
na polsko-niemieckim pograniczu.
Polacy chętnie osiedlają się w miejscach opuszczanych przez Niemców,
a w szkole regionalnej w Löcknitz
czy w tamtejszym przedszkolu połowa dzieci jest z polskich rodzin.
Co pani o tym sądzi?
– Stało się to możliwe między
innymi dlatego, że nasze kultury
są podobne. Polska młodzież tak
samo chętnie czyta Słowackiego
czy Mickiewicza, jak Goethego czy
Schillera. Niemiecka podobnie. Dla
mnie szczególnie ciekawe jest, że na
pograniczu dochodzi do wymieszania
języków. Warto ten proces uważnie
obserwować.
– Mówi się, że spośród różnych
narodowości najlepiej w Niemczech
integrują się Polacy.
– Moim zdaniem Rosjanie. Polacy
mają w Niemczech nie najlepszą
opinię, choć nie chciałabym tego
uogólniać. Jedni na pograniczu kupują i remontują domy, innych oskarża
się o przestępstwa. Rosjanie, przybywając do Niemiec, robią wszystko,
żeby w Niemczech zostać, i dlatego
nie chcą narażać się władzom. Jeśli
naruszają prawo, to na wielką skalę,
co dotyczy głównie rosyjskiej mafii.

– Kończy pani swój pobyt
w Szczecinie. Czy to oznacza rozstanie z Polską?
– Zostaję w Gorzowie, gdzie jestem zatrudniona na stałe. Mam też
zajęcia w Katowicach i Opolu. Zatem
zostaję w Polsce i będę odwiedzać
Szczecin, bo mam tu wielu przyjaciół.
– Czy ktoś zastąpi panią w Szczecinie?
– Tak, dr Martin Völker, młody
naukowiec, który kilkanaście lat pracował na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie. Miał już w Szczecinie
pierwszy wykład, który bardzo się
spodobał.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Zbigniew PLESNER
■■ Prof. Hannelore Scholz-Lübering.
W mijającym roku akademickim
pracowała jako profesor gościnny
w Instytucie Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lat
specjalizuje się w niemieckojęzycznej
literaturze współczesnej i studiach
regionalnych. Pilnie obserwuje polsko-niemieckie pogranicze. Z dumą
przyznaje, że ma polskie korzenie
i rodzinne związki z Pomorzem
i Polską. Jej matka była Polką,
a ojciec – Niemcem spod Pyrzyc.
3991-16-C
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przez granice

Sto osób zdobyło zawód

Główka pracuje

W POŁOWIE czerwca w Pasewalku 25
osób z Polski podpisało z niemieckimi
pracodawcami umowy o kształceniu
zawodowym. Zgodnie ze zwyczajem,
przyjętym w Niemczech, był to akt
bardzo uroczysty. Program edukacyjny
„Główka pracuje – Cleveres
Köpfchen”, do którego przystąpili
młodzi Polacy, a który jest realizowany
od czterech lat, objął już ponad sto
osób. Nauka trwa trzy lata.

Najpierw pracodawca (właściciel firmy)
zgłasza w Urzędzie Pracy w Pasewalku
ofertę przyjęcia uczniów. Zanim zostanie ogłoszona, musi ją zaaprobować Izba
Przemysłowo-Handlowa (IHK). Zgłoszenia
chętnych z Polski urząd w Pasewalku przyjmuje poprzez biuro programu „Główka
pracuje – Cleveres Köpfchen”, działające
w Szczecinie.
– Oferty kierowane są do osób w wieku
18-27 lat, a jedynie jeśli chodzi o pielęgniarki, górna granica może być nieco
wyższa. Osoby, które niedawno podpisały
umowy, będą uczyć się takich zawodów, jak
technolog papieru, logistyk, pielęgniarka
bądź pielęgniarz, monter izolacji, kucharz,
hotelarz, pracownik handlu hurtowego
i zagranicznego, pracownik banku i restauracji. Nie było chętnych do nauki zawodów

budowlanych, chociaż oferty były – mówi
Kamila Romanowska ze szczecińskiego
biura programu.
Chętni, którzy zgłaszają się do biura,
przechodzą najpierw rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną po polsku w obecności
pracodawcy, przedstawiają świadectwa
ukończenia gimnazjum i liceum (świadectwo
maturalne jest mile widziane, lecz nie jest
konieczne). Kto pomyślnie przejdzie rozmowę, może przystąpić do sześciomiesięcznego
kursu języka niemieckiego, który odbywa
się w Szczecinie od stycznia do czerwca.
Za naukę płaci pracodawca. Rezultat kolejnej rozmowy warunkuje przystąpienie do
drugiego kursu językowego w Niemczech,
już bardzo intensywnego (lipiec-sierpień,
codziennie 8 godzin).
Od września zaczyna się praktyczna
nauka zawodu. Uczniowie otrzymują wtedy
miesięczną pensję (500-800 euro), z której
opłacają zakwaterowanie i wyżywienie.
– Pierwsze miesiące nauki bywają bardzo
trudne – mówi Kamila Romanowska. –
Główny kłopot to język, bo nawet certyfikat
przewidziany przepisami nie gwarantuje
pełnego zrozumienia fachowych wykładów.
Uczniowie muszą uzbroić się w cierpliwość
i upór.
Po trzech latach praktycznej nauki zawodu, a potem egzaminach, można iść do

Setny uczestnik programu z pracodawcą i przedstawicielami niemieckich wladz
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pracy, przy czym wcale nie do firmy, która
uczniów przyjmowała, można pójść na
studia zawodowe, a jeśli ktoś ma maturę
– na wyższe.
Na czerwcową uroczystość w Pasewalku
z uczniami przybyli także rodzice. – Nikt
lepiej nie wypełnia traktatu o dobrym sąsiedztwie jak właśnie wy – polska młodzież,
wasi rodzice, niemieckie firmy i urzędy.
Jesteście ambasadorami transgranicznej
współpracy – mówił dr Stefan Rudolph,
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Program działa głównie w województwie
zachodniopomorskim. Jednak zgłoszenia
napływają z całej Polski.
— W tym roku z Rudy Śląskiej, Siedlec,
Kalisza, Wilczyna koło Konina — mówi
Bożena Witt z Urzędu Pracy w Pasewalku.
Z Wilczyna pochodzi Mateusz Szczepański,
setny uczestnik programu. W przyszłości
będzie specjalistą handlu hurtowego i zagranicznego. (b.t.)

Apel o krytyczny dialog
Dokończenie ze str. I
Filary pokoju
„Rozwój polsko-niemieckiego
sąsiedztwa w ostatnich 25 latach
to szczęśliwy traf w historii” –
podkreślają autorzy raportu,
stwierdzając wprost, że jest to
wartość, którą w czasie głębokich
różnic poglądów należy szczególnie
chronić. Zwracają przy tym uwagę, że po raz pierwszy w historii
od ćwierćwiecza oba państwa
„kształtują politykę swoich interesów narodowych we wspólnych
ramach, wyznaczonych przez Unię
Europejską i współpracę trans-

najbardziej oczywiste. Inaczej
dzieje się, gdy politykę określają
antagonizm i polaryzacja.

Dodajmy, że bez tej współpracy
Europa znów może podzielić się
na bloki interesów.

Trójkąt Weimarski
Sąsiedztwo polsko-niemieckie
czerpie z doświadczeń integracji
Europy Zachodniej – przypomina
raport. Jego autorzy zwracają
uwagę, że jak bez porozumienia
niemiecko-francuskiego nie powiodłaby się polityka integracji
Europy Zachodniej, tak bez zbliżenia polsko-niemieckiego nie
byłaby możliwa integracja Polski
i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślają,

Nierozerwalność
Członkowie Grupy Kopernika twierdzą, że „nowe władze
w Warszawie podają w wątpliwość
korzyści 25-letniej współpracy
polsko-niemieckiej”. Oficjalnym
programem rządu czynią zastrzeżenia, zgłaszane wcześniej przez
środowiska narodowo-konserwatywne wobec modelu liberalnej
demokracji, zachodnioeuropejskiej
formuły kulturalnej i cywilizacyjnej, drogi rozwoju ekonomicz-

Grupa Kopernika prawie w komplecie
atlantycką”. Stabilizuje to stosunki
dwustronne, a jednocześnie czyni
jednym z filarów znacznie szerszej
polityki pokoju. Umacnia to oba
państwa, nakładając na nie tym
samym większą odpowiedzialność
za los innych.
Według autorów raportu oba
państwa uznają, że warunkiem
pokoju w Europie jest dwustronne
porozumienie i europejska integracja, co przecież – jak piszą – „nie
wyklucza różnic zdań i poglądów
(…) w polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, gospodarczej,
energetycznej i klimatycznej” itd.
Między zaprzyjaźnionymi krajami
– czytamy w raporcie – jest to jak

Fot. DPI Darmstadt

że dla nich „tak zwany «powrót
do Europy» mógł mieć miejsce
tylko za pośrednictwem Niemiec
i wraz z Niemcami, jako głównym
sprzymierzeńcem”.
Piszą w tym kontekście o konieczności nowych impulsów dla
współpracy polsko-niemiecko-francuskiej w Unii Europejskiej, a więc w ramach Trójkąta
Weimarskiego, który również
został powołany 25 lat temu,
w sierpniu 1991 r.
„Bez ścisłej współpracy między
Paryżem, Berlinem i Warszawą
nie będzie można ustabilizować
przyszłości Unii Europejskiej” –
czytamy w raporcie.

nego, zapoczątkowanej w 1990
roku i drogi integracji politycznej z demokracjami zachodnimi.
W raporcie czytamy, że z takiego
podejścia „wynika znaczny dystans
do Niemiec”, niejednokrotnie postrzeganych dziś w Polsce „nawet
jako zagrożenie dla cywilizacji
europejsko-chrześcijańskiej”.
Z drugiej strony autorzy raportu
zauważają, że nowy rząd polski
„podkreśla znaczenie Niemiec
jako najważniejszego partnera
gospodarczego i zdaje sobie sprawę, że musi dbać o intensywną
współpracę z Berlinem w gospodarce i finansach, infrastrukturze
i transporcie, energetyce, nauce

i rozwoju, polityce obronnej, w stosunkach z Rosją i Ukrainą itd.
„Bez Niemiec ani rusz – to jest
dobre i dla Niemiec, i dla Polski,
ponieważ polskie i niemieckie
interesy są dzisiaj nierozerwalnie ze sobą związane” – czytamy
w raporcie.

Droga donikąd
Czytamy w nim także, że stosunki polsko-niemieckie „niechybnie
ucierpią”, jeśli Berlin i Warszawa
„w okresie zapoczątkowanym przez
rządy PiS nie będą zdolne do wspólnego działania”. Grupa Kopernika
nawołuje więc do „nowego zdefiniowania wspólnych interesów,
zarówno w relacjach dwustronnych, jak i międzynarodowych”.
Punktem wyjścia – według autorów
raportu – powinien być program
współpracy, zawarty w oświadczeniach obu rządów z czerwca
2011 r., krytycznie przejrzanych
i uzupełnionych o nowe dziedziny
współpracy. Dziś podstawowy warunek tych działań jest taki sam
jak w roku 1991 – „polityczna wola
wspólnoty, fundament udanego
polsko-niemieckiego partnerstwa
i dobrego sąsiedztwa”. Członkowie
Grupy Kopernika zauważają jednak, „że strona polska, podkreślając rzeczywiste różnice interesów
w ważnych tematach politycznych,
podaje w wątpliwość wartość partnerstwa jako takiego”.
Twierdzą, że to droga donikąd.
Piszą: „Polakom i Niemcom choćby
w imię własnych interesów potrzebna jest taka Unia Europejska, która
będzie miała przyszłość. Mylne jest
wyobrażenie, że Polska czy Niemcy
mogłyby porzucić cel integracji
europejskiej bez poniesienia strat.
Ideał pełnej suwerenności i samostanowienia państwa narodowego, który wyznają niektóre kręgi

polityczne w Polsce, w czasach
globalizacji jest iluzoryczny”.

Co łączy? Co dzieli?
Autorzy raportu wiedzą, że zintegrowana Europa nie jest jedynym
modelem Europy. Uważają jednak,
że dla Polaków i Niemców, „dopóki
wyznawać będą wspólne ideały,
takie jak: liberalna demokracja,
pluralizm wartości, przywiązanie
do podstawowych praw i wartości, szacunek wobec mniejszości”,
nie ma innego modelu, do którego
warto byłoby dążyć. Dlatego apelują
o otwartą i szczerą debatę o tym, które
działania powinno się społecznie
akceptować, a które odrzucić, gdyż
„podają w wątpliwość podstawowe
wartości europejskiej cywilizacji
i podstawy wzajemnego współżycia”.
W zakończeniu raportu czytamy,
że Polacy i Niemcy pełnią w europejskim porozumieniu kluczową
rolę i od ich postawy „zależy sukces
lub porażka dzieła porozumienia
i integracji”. Członkowie Grupy Kopernika, powołując się na
doświadczenia ponad 25-letniej
współpracy polsko-niemieckiej
i partnerstwa na wszystkich poziomach, są przekonani, że „warto
stawiać na podjęcie przyjacielskiej
debaty o tym, co łączy, a co dzieli”.
Nasza przyszłość
Taka debata byłaby konieczna
dla określenia zasad i celów relacji polsko-niemieckich, w tym
konkretnie przyszłości pogranicza,
a więc naszej przyszłości. Dotychczas raporty Grupy Kopernika
odgrywały istotną rolę w kształtowaniu stosunków między Polską
a Niemcami. Czy rząd PiS przejmie się nowym raportem? Przed
referendum w Wielkiej Brytanii
nadziei na to nie było, teraz jest.
 Bogdan TWARDOCHLEB

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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