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Gdzie będzie pan 1 sierpnia? – W Warszawie, z powstańcami

FELIETON

Solidarność

Polska na niebezpiecznej
drodze
– mówi prof. Zbigniew A. Kruszewski, b. powstaniec warszawski, politolog z El Paso
– WITAM! Jestem znowu w moim
ukochanym Szczecinie.
– Od kiedy ukochanym?
– Od 1959 roku. Gdy pisałem
doktorat, udało mi się dostać roczne
stypendium Fundacji Kościuszkowskiej i pozwolenie władz PRL na to,
że jako pierwszy Polak ze Stanów
Zjednoczonych będę mógł prowadzić badania nad ziemiami zachodnimi. Jeździłem po nich i zapadły mi
w serce. Wcześniej czytałem książkę
Edmunda Osmańczyka „Sprawy Polaków”. Po latach miałem przyjemność gościć go u siebie w domu,
w El Paso Teksas.
– Dziś jest zapomniany.
– On pierwszy napisał, że jeśli Polska w ciągu 25 lat odbuduje i wypełni
demograficznie pustkę na ziemiach zachodnich, to je obroni dla siebie. A ja
wówczas postanowiłem, że będę się
starał mieć jak najwięcej wiadomości
o ziemiach zachodnich i na emigracji
jestem dziś najlepiej poinformowany
w tych sprawach. Pisząc doktorat na
Uniwersytecie Chicagowskim, skoncentrowałem się na argumentach społeczno-ekonomicznych przesunięcia
Polski na mapie. Objęcie terenów,
które były urbanistycznie rozwinięte,
z potencjałem ekonomicznym równym
całej przedwojennej Polsce, zanim
zostały zrabowane przez Rosjan i wyszabrowane, umożliwiło względnie

Jubileusz
Viadriny
25 LAT skończył Europejski
Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uczy się tam
prawie 6,5 tys. studentów, z czego 25 proc. spoza Niemiec, z 93
państw świata, w tym 641 Polaków, największa grupa. Viadrina
specjalizuje się w badaniach europejskich, wschodnioeuropejskich,
polonoznawczych, współpracuje
z 250 uniwersytetami.
Uczelnia powstała we Frankfurcie w 1506 r., w roku 1811
została przeniesiona do Wrocławia. 15 lipca 1991 r. powołano
Europejski Uniwersytet Viadrina.
– Zaczęto snuć nić, o której we
Frankfurcie niemal zapomniano,
i szybko stworzyła się z niej rozgałęziona sieć nauki – mówiła dr
Martina Münch, minister nauki
Brandenburgii.
Na jubileuszowe spotkanie przybyło pięciuset twórców
i pierwszych pracowników uczelni.
Z Kalifornii przyjechał pierwszy
rektor, prof. Hans N. Weiler. Mówił
o kryzysie idei europejskiej, która
zrodziła uniwersytet na granicy
niemiecko-polskiej. Podkreślał,
że kryzys ten jest w najwyższym
stopniu groźny dla integracji europejskiej i dlatego stawia wyzwania
właśnie przed Viadriną.
Cały rok akademicki 2016/2017
będzie na Viadrinie Rokiem Jubileuszu. W Collegium Polonicum
w Słubicach koncentruje się współpraca uczelni z Uniwersytetem Poznańskim.
(pm)

Zbigniew Antoni Kruszewski (ur. 24 czerwca 1928, Warszawa), w czasie
okupacji na tajnych kompletach, od 1943 w Szarych Szeregach, powstaniec
warszawski, jeniec Stalagu X B Sandbostel. Wyzwolony 29 kwietnia 1945
r., przedostał się do Holandii, Francji i Włoch (2. Korpus Polski). Matura
w Londynie, od 1952 r. w USA, studia i doktorat w Chicago. 1992-98 wiceprezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej, 1968-2015 profesor zwyczajny
nauk politycznych na Uniwersytecie Teksańskim w El Paso. Profesor Emeritus
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
University of Texas System.
szybką, bo do 1950 roku, odbudowę
przemysłu Polski.
– Zbliżyło Polskę do kultury Zachodu.

DEBATY

– Ciekawostka: w atlasach Polska
znalazła się z Niemcami jako centralna
Europa, a nie, jak to było wcześniej
z kresami, Europa wschodnia. Prze-

sunięcie granic miało więc konsekwencje nawet wizualne. Od tamtego
czasu dziesiątki razy przyjeżdżałem do
Szczecina. Przyciąga mnie Szczecin.
– Ale Kresów żal…
– Szalenie żal, bo to jest wielki mit
Polski i ogromny wkład I i II Rzeczpospolitej, powiązania historyczne,
wojenne. Rzeczpospolita Obojga Narodów była wielkim mocarstwem,
przez całe generacje. Moja rodzina
była z Kresów. Gdy byłem wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, jeździłem w 1991 roku badać
odbudowane organizacje polskie na
Białorusi, Ukrainie, w Rosji, orientować się, jak można pomóc ratować
polskie kościoły. W jednej wsi koło
Winnicy w centralnej Ukrainie była
uroczystość w kościele. Dzieci polskie
śpiewały pieśni religijne, a ja czułem
się jak u nas w Chicago. Łzy mi pociekły, spojrzałem w górę, a tam na
sklepieniu był herb Habdank-Skarbek, mój herb rodowy. Kruszewscy
budowali ten kościół w XVI wieku.
Zabawne. Było siedmiu Kruszewskich w tej miejscowości. W czasach I Rzeczpospolitej ogromna ilość
krwi polskiej tam wsiąkła i stworzyła
w dużej części Ukrainę. Mitologia
Ukrainy i Białorusi była budowana
przez rody i polskie, i białorusko-ukraińskie.
Dokończenie na str. II-III

W UBIEGŁĄ sobotę, dzień po
zamachu w Monachium, znajomy,
który mieszka w Monachium od
urodzenia, napisał: „Wczorajsze
wydarzenia przeżyliśmy bardzo
mocno. Ale też jedni drugim w jakiś
zwielokrotniony sposób pomagali.
Na przykład od wieczora aż do
późna w nocy nie jeździło metro,
kolej miejska, taksówki. Wielu
ludzi nie mogło więc wrócić do
domów. Wtedy obserwowało się
wielką solidarność między ludźmi”.
Choć świat zna terror od dawna,
to jednak współczesny terroryzm
ma wymiar faktycznie globalny.
Niemieckie Czerwone Brygady
atakowały kiedyś tylko w Niemczech, irlandzka IRA – w Wielkiej
Brytanii, baskijska ETA – w Hiszpanii, ugrupowania palestyńskie
nękały Izrael i jego obywateli. Dziś
tzw. Państwo Islamskie, które jest
coraz bardziej osaczane na terytoriach, które dla siebie zagrabiło,
może uderzyć wszędzie i w każdego, także w muzułmanów, którzy
są mu przeciwni. W każdym też
miejscu mogą uderzyć desperaci,
jak zamachowiec w Monachium.
Zwalczaniem terroryzmu zajmują się służby specjalne. Jednak
terroryści atakują dziś głównie
nas, zwykłych ludzi. Chcą nas
zastraszyć i przez to wykorzystać
dla swoich celów. Dlatego skuteczną bronią przeciwko nim może
być międzyludzka solidarność,
jak tamtego dnia w Monachium,
a wcześniej w innych miastach.
Solidarność może zdziałać cuda.
Nie jest niczyją własnością. Jest
naszym prawem, przywilejem,
nadzieją, wiarą w dobro.
Bogdan TWARDOCHLEB

Przed wyborami do parlamentu M-VP

Codzienność kontaktów
NA ZAMKU w podszczecińskim Löcknitz odbyła się 19 lipca debata o przyszłości
polsko-niemieckiego pogranicza. W dyskusji, której kontekstem były zbliżające się
wybory do Landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego (odbędą się 4 września),
wzięli udział krajowi parlamentarzyści – Beate Schlupp (CDU) i Heinz Müller (SPD).
Spotkanie moderował Bernhardt Riedel, pastor z Penkun.
ORGANIZATORZY, czyli Agnieszka Misiuk
i Nils Gatzke, którzy działają na rzecz polsko-niemieckiej współpracy w ramach projektu
„Perspektywa”, nakreślili w zaproszeniach ogólne
ramy rozmowy, stawiając pytania: co będzie dalej
z językiem polskim w szkołach i przedszkolach?,
czy będzie się rozwijała współpraca między
polską i niemiecką policją?, jak potoczy się
rozwój transgranicznej gospodarki i tym samym,
jakie będą szanse rozwoju regionu?, czy region
Uecker-Randow będzie częścią Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego?
Spotkanie miało charakter otwartej rozmowy,
w czasie której politycy starali się odpowiadać
na pytania publiczności. Pierwszym tematem
było słabe finansowe uposażenie gmin w Polsce
i Niemczech. Beate Schlupp i Heinz Müller
przyznali, że środki, którymi dysponują gminy, są
skromne, jednak w Polsce i Niemczech zadania
gmin są różne. Podając przykład miasta gminy
Świnoujście zauważyli, że po polskiej stronie
planuje się zadanie z o wiele większym rozmachem, włączając w inwestycje również kapitał
prywatny. Ciekawą informacją podzielił się Jean
Sy, burmistrz gminy Plöwen, który powiedział, że
gminy w Niemczech otrzymują dofinansowanie
zależnie od liczby mieszkańców. W związku z tym,
że w jego gminie przybywa mieszkańców z Polski
(obecnie jest ich już 15 proc.), ma to pozytywny
wpływ na gminny budżet.
Martin Müller-Butz, wiceprzewodniczący
Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Pomorza
Przedniego, chciał z kolei wiedzieć, jaką wizję

pogranicza mają politycy. Beate Schupp stwierdziła, że wizje pogranicza powinny powstawać na
miejscu, a politycy działający na poziomie kraju
związkowego czy federacji powinni je wspierać.
Tworzenie planów w ośrodkach decyzyjnych, położonych daleko od toczących się spraw, na ogół
źle się kończy. Jeśli chodzi o pogranicze w rejonie
Szczecina, mamy do czynienia ze stykiem miasta
i wsi, co zawsze, także w obrębie jednego kraju,
związane jest z określonymi napięciami. Dlatego
stosunki na takich terenach są na ogół regulowane
za pomocą różnych umów, dotyczących np. sieci
osiedleńczej czy komunikacji.
Problemy w relacjach polsko-niemieckich wynikają również z różnej struktury kompetencyjnej
obu państw – Niemcy są państwem federalnym,
Polska – centralistycznym. Ze zdaniem tym zgodził
się Heinz Müller, dodając wszak, że kontakty
polsko-niemieckie na pograniczu powinny być
czymś oczywistym.
Kolejnym tematem było funkcjonowanie
Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz.
Jeden z rodziców zauważył, że jego zdaniem
szkoła realizuje zbyt mało polsko-niemieckich
projektów, co jest szczególnie widoczne w planowanych wycieczkach szkolnych. W polemikę
włączył się obecny na sali przedstawiciel gimnazjum. Według niego są biurokratyczne przeszkody,
które powodują, że organizowanie wycieczek
do Polski jest utrudnione. Oboje polityków
wyraziło swoje zdumienie tym faktem. Obiecali
sprawę zbadać i w razie potrzeby wpłynąć na
odpowiednie zmiany.

Dyskusja w Löcknitz. Z prawej Niels Gatzke
Fot. Przemysław JACKOWSKI

Nie mogło zabraknąć pytania o perspektywy
polsko-niemieckich stosunków po zeszłorocznych
wyborach w Polsce. W tej kwestii politycy wyrazili
swój duży pesymizm, lecz jednocześnie podkreślili,
że należy rozmawiać z każdym demokratycznie
wybranym rządem.
Ostatnim, lecz bardzo gorąco roztrząsanym
tematem, była przestępczość transgraniczna.
Politycy podkreślili, że zwiększana jest liczba
funkcjonariuszy policji w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i trafią oni do służby również
w rejonie przygranicznym. Zatrudniani są
także stróże prawa z Polski. Beate Schlupp
i Heinz Müller zauważyli, że stale polepsza
się współpraca między polskimi i niemieckimi
instytucjami powołanymi do zwalczania przestępczości, działają mieszane polsko-niemieckie
patrole. Ten fragment spotkania podsumował
jeden z jego uczestników, informując, że współpraca obu policji przynosi efekty. W Polsce,
pod granicą białoruską, odnaleziono traktor
i kompresor, skradzione w podszczecińskim
Pampow. Oby jak najwięcej takich wiadomości, choć najlepiej byłoby, gdyby temat
transgranicznych kradzieży na stałe zniknął
z polsko-niemieckich dyskusji.
dr Przemysław JACKOWSKI
■ Fundacja Współpracy Transgranicznej
4451-16-A
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Polska
na niebezpiecznej
drodze
Dokończenie ze str. I
– Kresy to już historia.
– O niej trzeba pamiętać i wyciągać wnioski z szans, które I i II
Rzeczpospolita przegrała. Studenci amerykańscy zadają pytania, na
które ciężko mi odpowiadać: jak
pozwoliliście, jako naród, żeby
wasze państwo, drugie mocarstwo w Europie, zniknęło z mapy?
Kto jest temu winien? Ja mówię:
szlachta polska, arystokracja,
egoizm tych ludzi, którzy woleli
sprzedawać zboże i drewno do
Gdańska, brać pieniądze i cieszyć się życiem, zamiast fundować armię na przyszłą obronę.
I Polska ostatecznie miała armię
18-20 tysięcy, a Prusy – ćwierć
miliona, Rosja – 300 tysięcy, Austria – 200 tysięcy. I się skończyło. Tego amerykańscy studenci
nie rozumieją i pytają, jak to było
możliwe? Po 1989 r. zwróciła się
do mnie Smithsonian Institution,
federacja największych muzeów
amerykańskich, żebym z elitą
amerykańskich intelektualistów
i polityków jeździł po Polsce, Rosji, Węgrzech, krajach bałtyckich
i robił wykłady, bo to dla nich była
tabula rasa. Byli oczarowani Polską, ale też pytali: jak to możliwe,
że takie państwo upadło, kto jest
temu winien?
– Wróćmy do ziem zachodnich. Co takiego przyciąga w nich
pana?
– Przede wszystkim zmiany
kulturowe, powstawanie nowego
społeczeństwa. Ja się bałem panicznie tego, że po wojnie Polska
będzie zmniejszona i stanie się
wtórnym księstwem warszawskim. Fascynowały mnie ziemie
zachodnie z uwagi na to, że tylko
ich przyłączenie mogło poprawić ekonomicznie sytuację Polski
i przynieść jej odbudowę. Dlatego
wymyśliłem temat pracy doktorskiej: „Granica na Odrze i Nysie.
Modernizacja Polski przez przyłączenie ziem zachodnich”.
– Jednak pierwszy raz był pan
na tych ziemiach wcześniej, po
powstaniu warszawskim.
– Wieźli nas do niewoli przez
Frankfurt nad Odrą. Na dworcu
stały tam pociągi z cywilami z Berlina, którzy pluli nam w twarz i wołali: „polnische Banditen”. Potem
jechaliśmy przez Kostrzyn. Miasto
było jeszcze całe, nietknięte. Były
w nim kobiety i dzieci, a prawie
wszyscy mężczyźni to byli jeńcy
wojenni. Przerzucili nas do Drewitz,
to dziś Drzewice, do Stalagu III C.
Miesiąc temu byłem tam po raz
pierwszy po 72. latach, żeby podumać nad grobami wszystkich,
którzy tam zginęli. Stamtąd przez
całe Niemcy zawieźli nas do stalagu w Sandbostel między Bremą a Hamburgiem. Taki był mój
pierwszy przejazd przez ziemie
zachodnie.
– W powstaniu był pan w oddziale…
– Zaczynałem u Krybara na
Powiślu. To było tak, że sprawdzałem posterunki Szarych Szeregów
na Pradze, a jak zaczęli strzelać,
byłem na środku mostu Poniatowskiego. Mogłem pójść w prawo,
albo w lewo. Wiedziałem, że jak
pójdę na Saską Kępę, to mogą
mnie zastrzelić, więc wydawało
mi się, że jak pójdę do Śródmieścia, to będzie bezpieczniej.
Gdybym poszedł w prawo, na
wschód, to potem pewno byłbym
w oddziałach Berlinga w drodze
na Berlin, a ja poszedłem w lewo,
na zachód, gdzie los był inny: powstanie, niewola, emigracja. Mój
przyjaciel, generał amerykański ze
sztabu McArthura, powiedział, że
4451-16-B

to była decision at the bridge – decyzja na moście. Całe moje życie
mogło wyglądać inaczej, gdybym
wtedy wybrał nie w lewo, a w prawo. Z tym generałem jechaliśmy
samochodem przez cały Teksas.
Opowiadałem mu swoje życie,
a on powiedział, że z tego można
by zrobić film. A przecież mój
życiorys to jeden z setek tysięcy
podobnych polskich życiorysów.
– Dołączył więc pan do Krybara.
– Potem chciałem przenieść się
do harcerskiego oddziału Radosława, ale powiedzieli mi, że już
się wycofują z Woli. Gdybym do
nich dołączył, pewno bym zginął,
bo w tamtych oddziałach zginęło
80-90 proc. ludzi. Później byłem
w dyspozycji Komendy Głównej
Szarych Szeregów i Komendy Głównej AK. Przenosiłem meldunki do
Milanówka. Dwa razy przechodziłem linię frontu i szedłem kanałami.
To było najgorsze przeżycie: droga
kanałami i przejście frontu. Dwa
razy. Mogłem zostać w Milanówku, a wtedy późniejsze życie też
byłoby inne, ale widziałem, jak pali
się Warszawa, i musiałem wrócić.
W życiu każdego człowieka są takie zwrotne momenty, kiedy musi
wybierać: w prawo, czy w lewo,
z tym, czy z tym.
– Po wojnie mieszkał pan
w Anglii. W czasie wojny Londyn był za przyłączeniem ziem
zachodnich.
– Do konferencji w Teheranie oni uważali, że całe Prusy
Wschodnie będą polskie, z Królewcem, ale wtedy Szczecina nie
brali w rachubę. W Teheranie
ZSRR przeforsował inaczej, bo
chciał dostać port niezamarzający
i strategiczną bazę. Potem był
problem z Nysą, bo tylko Rosjanie
i Polacy wiedzieli, że są trzy Nysy:
Łużycka, Kłodzka i Szalona. To
kolejny wypadek w historii, gdy
nieznajomość geografii wpływała
na decyzje polityczne. Dlatego
mówię studentom: jeśli chcecie
zajmować się polityką, studiujcie
geografię i historię.
– Czy studenci pytają o dzisiejszą Polskę?
– Pytają. Są zbudowani postępem Polski w ciągu 25 lat. Do
1990 r. w USA prawie nie mówiło
się o Polsce. To był jeden z krajów
komunistycznych, takich samych,
jak im się wydawało. Fascynacja
Polską w wielu amerykańskich
środowiskach nastąpiła dopiero
po 1990 r. Oni spodziewali się,
że w Polsce może będzie jeszcze
jedno powstanie, bohaterski zryw,
honorowa walka, i byli oczarowani
tym, że wyzwolenie przyszło drogą
kompromisu, Okrągłego Stołu, który teraz tak jest w Polsce potępiany. Amerykańska opinia publiczna
uważa, że to był wielki plus.
– Był?
– Oczywiście nadal tak się
uważa, dlatego że Polska pokazała zupełnie inną drogę niż się na
ogół spodziewano, i Solidarność
pokojowo przejęła władzę. Od
tamtego czasu Polska awansowała w opinii publicznej, nie tylko na uniwersytetach, lecz także
w gazetach i nawet w Teksasie
ląduje na pierwszych stronach.
Dziś każdy negatywny wyskok jest
tak samo odnotowywany, dlatego
że koliduje z osiągnięciami Polski
i pozytywnym wizerunkiem. Oni
widzą postęp Polski, widzą, że od
25 lat względnie szybko dołącza
do Europy i dlatego szokujące
wydaje się im obecne dezawuowanie osiągnięć systemu demokratycznego w Polsce. Oni tego nie
rozumieją.


Dokończenie na str. III

GORĄCE SPRAWY

• 30 CZERWCA 2016 r. •

Polska
na niebezpiecznej
drodze

Nachbarschafts-Café – Kafejka Sąsiedzka w Löcknitz

Uśmiechem jest łatwiej
MILAD, chłopiec z Kabulu, mówi po persku i już całkiem dobrze
po niemiecku. Pomaga rodzicom zrozumieć, co do nich mówimy.
Z perskiego przekłada na niemiecki, a my z niemieckiego na polski.
Albo na angielski. Ibrahim, młody kucharz z Damaszku, uśmiechem
prosi o kawę. Zna parę słów po angielsku, ale woli uśmiechem. Bo
wtedy jest łatwiej, prościej, zabawniej. I wszyscy się rozumiemy.
OD początku czerwca w każdą
środę na obrzeżach Löcknitz działa
„Kafejka Sąsiedzka” – Nachbarschafts-Café. Nie jest duża, razem z barem
zajmuje może 40 metrów. Bywają środy,
gdy musi pomieścić ponad 30 osób.
Wtedy robi się tłoczno i najfajniej.
Przychodzą dwie rodziny afgańskie,
Syryjczycy, dzieci z Czeczenii, niemieccy i polscy sąsiedzi z Nadrensee,
Rossow, Mewegen. Kafejkę prowadzi
Kulturstation Löcknitz e.V., stowarzyszenie, które założyliśmy, aby trochę
ożywić i rozruszać miasteczko Löcknitz,
ostatnią stację przed granicą z Polską.
Sprzątamy, przynosimy ciastka, ustawiamy krzesła, nastawiamy ekspres
na kawę. Zapach kawy przyciąga
pierwszych gości.
***
Właściwie już nie gości. Na początku Tim Blümel, opiekun uchodźców,
mieszkających w Löcknitz i okolicy,
przywoził ich swoim samochodem,
ale odkąd poznali drogę, przychodzą
sami i z każdą środą czują się tutaj
coraz bardziej u siebie. Nikt nie
narzuca żadnego programu, żadnej
odgórnej formuły, można swobodnie
porozmawiać. Na migi, łamanym
angielskim albo niemieckim. Można
też sobie swobodnie pomilczeć, jak
Ahmed, który od jesieni czeka na
rodzinę. Utknęła w obozie przejściowym w Algierii.

KONCERT

Ale Ahmed jest raczej wyjątkiem.
Na ogół w kafejce panuje wielojęzyczny gwar. Na zewnątrz też, bo tam
rządzą dzieci. One z komunikacją nie
mają już żadnego problemu. Dzieci
afgańskie, czeczeńskie i syryjskie

porozumiewają się poprzez wspólną
zabawę. I z lekkością przełamują lody,
gdy rodzice mają z tym jakiś kłopot.
***
W przełamywaniu lodów dobry
jest też Tim. Od urodzenia mieszka
nieopodal, w Dorothenwalde, ma
żonę Polkę i dwójkę dzieci: Bellę
i Bruna, które zabiera ze sobą w każdą
środę. Tim opiekuje się uchodźcami
od września ubiegłego roku i zdążył
się z nimi bardzo zżyć. A że jest wyjątkowo pogodnego usposobienia, to

Muhammad i Lina z Kabulu, a właściwie z Abendstrasse 
chodzą do szkoły w odległym o ponad
20 km Penkun. Po roku (szkolnym)
mówią ze swymi rówieśnikami po
niemiecku, trochę po polsku, a jak
trzeba – po rosyjsku. Angielski też
jest w użyciu. Najczęściej jednak

Fantazja Ottona Manasse

Ocalona muzyka

Michael Grill

Otto Manasse, popiersie w Monachium

NIGDY nie były grane w Szczecinie utwory Ottona Manasse (18661942), szczecinianina ze znanej
rodziny kupieckiej. 6 sierpnia
w katedrze św. Jakuba jego Fantazję na temat chorału „Jerusalem,
du hochgebaute Stadt” wykona
Michael Grill, organista, dyrygent,
muzykolog, kantor w kościele Zbawiciela w Monachium. Odkrył on
twórczość Ottona Manasse i ocala
od zapomnienia.
W katedrze trwa IX Międzynarodowy Festiwal Organowy.
Koncerty odbywają się w soboty
o godz. 20. W najbliższą sobotę
Jiyang Kim-Barthen, organista
z Korei, zagra organowe utwory Johanna S. Bacha i Feliksa
Mendelssohna-Bartholdy’ego,
a Męski Chór „Kalophonia” ze

Lwowa zaśpiewa pieśni z Irmolohionów Lwowskich, greckie śpiewy
z klasztorów podkarpackich i Ławry
Kijowsko-Peczerskiej.
Koncert 6 sierpnia to utwory
kompozytorów szczecińskich: organowe – Carla Loewego (1796-69),
Carla A. Lorenza (1837-1923) i Ottona Manasse oraz orkiestrowe –
Carla Loewego i Marka Jasińskiego.
Utwory orkiestrowe zagra Pruska
Orkiestra Kameralna pod dyrekcją
Eugeniusza Kusa, a organowe –
Michael Grill.
Otto Manasse ukończył Gimnazjum Mariackie w Szczecinie.
W Monachium brał lekcje kompozycji u Maxa Regera. Był Żydem
i luteraninem. Pisał utwory organowe, wokalne i orkiestrowe. Zginął
w Theresienstadt.
(b)

Fot. Witold BACHORZ

jako jedyny może sobie pozwolić na
żarty, które rozbrajają prawie każde
kulturowe tabu. Potrafi z wdziękiem
zażartować ze świętego dla muzułmanów postu czyli z Ramadanu,
zapytać Afgankę, czy w hidżabie

POGRANICZE

nie jest jej za gorąco, zaśmiać się
z imienia („Chyba nie jesteś z tych
Husseinów?”). Nikt się nie obraża,
bo nikt nie ma złych intencji. Nikt
nikomu nie schlebia, nie nadskakuje, nie poklepuje protekcjonalnie
po ramieniu. Chodzi o dobry kontakt, dobrą rozmowę, dobry humor
i wyjście spoza kręgu wzajemnych
uprzejmości. I to się udaje.
***
Burkhard Dörr (o sobie mówi:
„uciekinier z Berlina”) pięć lat temu
przeprowadził się do Nadrensee pod
polską granicę. Jako aktywny emeryt
udziela się społecznie. A ponieważ
jest posiadaczem dużego stołu bilardowego, to w ostatni piątek zaprosił
całą kafejkę do siebie na mistrzostwa
w bilardzie. Na razie tylko juniorów,
bo wszyscy się nie zmieścili. Dorośli w tym czasie przenieśli się do
ogrodu, trochę pogrillować. Tydzień
wcześniej, w sobotę, były kajaki na
jeziorze w Löcknitz. Nie jakieś zwykłe
drewniaki-kajaki albo pontony, ale
trzy profesjonalne canoe do górskich
spływów. Przywiózł je szczeciński
obieżyświat i znawca Azji, Romek
Zańko. Przez bite trzy godziny stał
po pas w wodzie i z wyraźną frajdą pomagał dzieciakom mościć się
w łódkach. Tego samego dnia z całą
„kafejkową rodziną” wziął udział
w afgańskim wieczorze kulinarnym,
który własnym sumptem przygotowali Muhammad i Lina z Kabulu.
A właściwie – z Abendstrasse, bo to
teraz ich nowy adres.
***
Wieczór zmienił się w prawdziwą
ucztę dla podniebienia i dla ducha.

Dokończenie ze str. II

Na grillu w ogródku Burkharda Dörra 
Dla podniebienia były tradycyjne
irańskie i afgańskie dania: gormeth
sabzi (wołowina w szpinakowym
sosie), bolani (placki na ostro lub
ziołowo), a na deser dżelabi (oleiste
i bardzo słodkie precelki). Dla ducha
– rozmowa o Afganistanie, o jego
bogatej, wielowiekowej kulturze,
której wcale nie znamy, o wojnie,
która zniszczyła ten kraj i o marzeniach ludzi, którzy musieli go
opuścić.
Ojciec rodziny, Muhammad, poważny mężczyzna w sile wieku,
o wyglądzie irańskiego intelektualisty, z zawodu jest spawaczem.
Jego rodak, piekarz Issa, przyjechał
z rodziną z Mazar in Sharif. Nie
po zasiłek. Chcą pracować, uczą
się języka i czekają na przyznanie
statusu, który pozwoli na normalne
życie w Niemczech. Nie ma w nich
przepraszających uśmiechów. Jest za
to poczucie godności, dumy, szczególna, choć prosta szlachetność. Dzieci:
9-letni Nima, 12-letnia Tina i 14-letni
Milad chodzą do niemieckiej szkoły
w Penkun. Z całej trójki wyróżnia
się właśnie Milad. Jest opanowany,
powściągliwy, uważny. Najlepiej

Fot. Witold BACHORZ

ze wszystkich zna niemiecki, choć
uczy się go niespełna rok. Dojrzały
ponad swój wiek, wzbudza respekt.
***
Prosimy go o kilka zdań dla polskich czytelników. Milad wie, że
w Polsce uchodźcy wzbudzają lęk,
że nie mogą liczyć na przychylność
większości ludzi. Że mówi się o nich
źle. Milad nie zamierza uciekać
ani w kurtuazję, ani w nadmierną
poprawność. Pisze: „Myślę, że ci,
którzy tak źle o nas mówią, nigdy nie
doznali prawdziwej biedy, upokorzeń,
zła. Inaczej nie mówiliby tak lekko,
aby nas „jakoś wysiedlić”. Nie można
pogardzać innymi tylko dlatego, że
potrzebują pomocy, albo że się ich
nie rozumie”.

Monika LESNER

Witold BACHORZ
■■ Autorzy mieszkają na niemieckim
pograniczu. „Kawiarnia Sąsiedzka”
jest jednym z projektów integracyjnych,
jakie realizują w ramach środków
własnych założonego przez nich stowarzyszenia Kulturstation Löcknitz
e.V. W projekcie biorą udział polscy
i niemieccy wolontariusze.

O sprawach polsko-niemieckich

Okrągły stół w podróży
W CZERWCU minęło 25 lat od podpisania
polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z okazji jubileuszu
brandenburskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie,
organizacja RAA Mecklenburg-Vorpommern i Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina zainicjowały na pograniczu akcję „Polsko-niemiecki
okrągły stół objazdowy – dyskusje z mieszkańcami
o dobrym sąsiedztwie”.
Symboliczny okrągły stół (faktycznie stolik)
organizatorzy przewożą z miejscowości do miejscowości. Byli dotychczas w Szczecinie, Poczdamie,
Blankensee i Cottbus.
Przypomnijmy, że traktat podkreślał znaczenie
stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy,
regulował kwestie mniejszości narodowych, zasady
wymiany kulturalnej, szczególnie młodzieżowej.
Niemcy zadeklarowały w nim zrozumienie dla
polskich dążeń do integracji z Europą Zachodnią,
a obie strony wyraziły wolę wspierania partnerskiej
współpracy regionów, miast i gmin szczególnie na
obszarach przygranicznych. Jednocześnie z traktatem podpisano umowę założycielską organizacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Bazując na treści traktatu moderatorzy okrągłego
stołu, który również w Niemczech jest symbolem
pokojowych zmian po 1989 r., prowadzą rozmowy
o stosunkach polsko-niemieckich: ich historii,
teraźniejszości, przyszłości. Do spontanicznych
wypowiedzi zapraszają podczas imprez masowych
oraz w miejscach najbardziej uczęszczanych na
co dzień.
Przebieg spotkań pozwala stwierdzić, że relacje
między zwykłymi obywatelami Polski i Niemiec są
na pograniczu bardzo dobre. Wszyscy rozmówcy
zauważali, że w ciągu minionych 25 lat doszło
w nich do olbrzymiej zmiany jakościowej: zniknęły
antagonizmy – jest normalność. Niezwykłą wartość mają otwarte granice, co nie jest wprawdzie
bezpośrednim wynikiem traktatu, lecz pokazuje,
jak długą drogę oba państwa przebyły od 1991 r.
W Niemczech podziw budzi rozwój gospodarczy
Polski. Większość Niemców podkreślała, że stosunki
z Polską są dla RFN bardzo ważne.
Nie brakowało również wypowiedzi krytycznych.
Choć mieszkańcy pogranicza uważają, że relacje
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Rozmowa przy okrągłym stole (stoliku) na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Od lewej: Agnieszka Misiuk (RAA),
dr Przemysław Jackowski, Michał Gierke. 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
polsko-niemieckie są dobre, to widzą, że nadal
zwykli ludzie po obu stronach granicy często są
sobie obcy. Polacy otwarcie wyrażali dezaprobatę
dla działań obecnego polskiego rządu, powodujących pogorszenie relacji z Niemcami i Unią
Europejską. Zdecydowana większość Niemców
również wyrażała obawy, związane z obecną polityką władz Polski wobec Niemiec.
Rozmowy przy symbolicznym okrągłym stole
potwierdzają, że traktat był kamieniem milowym
w stosunkach polsko-niemieckich i ważnym eta-

pem w drodze Polski do integracji europejskiej.
Oba państwa postawiły w nim na przyjazne
kontakty, co według mieszkańców pogranicza
przyniosło dobre owoce. Żaden z rozmówców nie
sugerował, by ograniczać integrację i społeczne
relacje polsko-niemieckie. Mówiono, by je rozwijać. Pogranicze nie chce przestawiać zegara
historii w tył.
28 sierpnia okrągły stół pojawi się w Chojnie.

dr Przemysław JACKOWSKI
■■ Fundacja Współpracy Transgranicznej

Komentarze są prawie jednakowe,
że Polska jest na niebezpiecznej
drodze, bo dla nich bardo niebezpieczne jest podminowywanie
wartości demokratycznych, a sąd
konstytucyjny i sądy to są dla nich
podwaliny demokracji. Nawet jeśli
wykazane są jakieś poprzednie nadużycia w zakresie sądów konstytucyjnych, to nie uprawnia to nikogo
do psucia podstaw demokracji poprzez kontrolowanie sądów.
– Jeśli wybory w USA wygra
kandydat republikanów…
– To byłaby tragedia amerykańska. On obraził już wszystkich.
Naród amerykański złożony jest ze
180 jednostek etnicznych całego
świata. Wszystkich łączą wartości
demokratyczne, których podstawy
stworzyli ojcowie założyciele USA,
a on podważa to swoimi rasistowskimi poglądami i populistycznymi sloganami. Zwycięstwo tego
kandydata byłoby straszną klęską
dla USA, dla Polski tak samo. Nie
dlatego, że on jakoś lekceważyłby Polskę, bo on Polski nie zna,
lecz dlatego, że on chce zmienić
kompletnie politykę zagraniczną
i obraził już partnerów z NATO.
Demokraci też specjalnie nie bronią interesów Polski, bo Polska
jest na bardzo dalekim miejscu
zainteresowań, lecz chcą kontynuować tradycyjną drogę Ameryki
wypracowaną po drugiej wojnie
światowej, a Trump chce wszystko
zmienić.
– Jak powinna zachować się
Polska po decyzji Brytyjczyków
o wyjściu z EU?
– Z Unii wychodzi jeden z trzech
największych krajów Unii i siłą
rzeczy przewodnictwo przejdzie
w ręce Niemiec i Francji. Polska
powinna trzymać się Unii, bo bez
Unii postęp Polski nie byłby możliwy. Powinna zacieśnić stosunki
z Niemcami i Francją, a także
Wielką Brytanią, która przecież
nie odpływa z Europy, powinna
utrzymywać dobre kontakty z USA.
Amerykanie wiedzą, że Polska popiera USA na Bliskim Wschodzie,
lecz Polska liczy się w USA jako
członek Unii. Gdyby była poza
Unią, nie liczyłaby się.
– A Europa Środkowa?
– Wątpliwa wydaje mi się siła takiego sojuszu. Kraje Europy
Środkowej nie bardzo postrzegają
Polskę jako lidera, a często nie
chcą lidera, bo mają swoje interesy. Wolą się wiązać z Niemcami, Francją, z silnymi partnerami.
Związku z Polską bałaby się Litwa,
bo Litwa boi się Polski. W Polsce
nie zna się Litwy. Uważa się, że
Unia Polsko-Litewska była sukcesem, bo stworzyła Rzeczpospolitą
Obojga Narodów, a oni wiedzą, że
wówczas prawie całkiem stracili
język, który potem udało im się
odzyskać, nie rozwinęli kultury
i ekonomiki, bo Polska Litwę zdominowała. Ja im się nie dziwę, że
mają zadrę.
– Chce pan ufundować amerykańską katedrę na Uniwersytecie
Warszawskim.
– W zeszłym roku umarła mi
żona… Byliśmy ubezpieczeni
i przez lata to urosło do dużego
kapitału. Założyłem szereg fundacji w Ameryce, ufundowałem
w porozumieniu z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika stypendia dla
Polaków w USA, a na Uniwersytecie Warszawskim – nagrodę imienia mojego dziadka esperantysty
Antoniego Grabowskiego. Teraz
chcę stworzyć pierwszą w historii
Polski katedrę fundowaną prywatnie, która będzie katedrą amerykańską. Będziemy sprowadzać
najlepszych młodych uczonych

z USA na wykłady do Warszawy. Będą mówili o Ameryce, lecz
dzięki katedrze wzrośnie w USA
zainteresowanie Polską. Wzoruję
się na amerykańskich Żydach,
z którymi od lat współpracuję,
a którzy wybrali mnie nawet na
dyrektora Muzeum Holocaustu
w El Paso. Oni od dawna mają
prywatną fundację w Izraelu, która
działa podobnie, a która wzmacnia
związki izraelsko-amerykańskie.
Chcę pokazać, że to jest możliwe
także w Polsce.
– Niedawno został pan odznaczony Gryfem Zachodniopomorskim.
– Dla mnie to nieoczekiwany
zaszczyt. Nie mieszkałem nigdy
na Pomorzu Zachodnim, lecz nie
ukrywam, że trochę serca tu włożyłem. Uważam, że w centralnej
Polsce ziemie zachodnie wciąż są
niedocenianie. Kompletnie się nie
mówi, jak zmieniły się tu stosunki
społeczne, że są tu dużo lepsze
kontakty z Niemcami niż w mojej Warszawie, dla której są to
odległe sprawy i która nie zdaje
sobie sprawy, jak to jest ważne
i zaawansowane. Z przyjaciółmi
ze Szczecina każdego roku jeżdżę
po obu stronach granicy, a kiedyś
moje podróże do Polski finansowała niemiecka Fundacja Eberta.
Oni wiedzą, że jestem z generacji
powstania warszawskiego, że patrzę na sprawy niemiecko-polskie
trochę przez pryzmat amerykański,
trochę polski. To ich interesuje.
Jestem zbudowany, jak silne na
ziemiach zachodnich są związki polsko-niemieckie i jak wiążą
ludzi. Podobnie jest u nas, na
granicy USA z Meksykiem, gdzie
mieszkam.
– Trzeba pamiętać o historii,
o powstaniu.
– Pamiętając o historii trzeba
budować nową przyszłość, nowe fundamenty, które przyszłym
pokoleniom będą dawały szanse
bycia i Polakami, i Europejczykami, korzystania z cywilizacji europejskiej i zespalania kontynentu.
Choć UE jest ostro krytykowana,
często słusznie, to jednak była
i jest wspaniałą szansą.
– Czy Europejczycy ją wykorzystają?
– Nie wiadomo, bo teraz politycy są gorszego formatu, nie są
mężami stanu jak ci, którzy budowali Europę po drugiej wojnie:
Schuman, de Gaulle, Adenauer,
wcześniej także Churchill. Oni
zmorę historii przebudowywali na
dobre aspekty przyszłości, a dzisiejsi politycy najbardziej interesują się wyborami. Niejeden z nich
dla wyborczego sukcesu gotów jest
wskrzesić zmory historii.
– Polska musi inwestować
w Unię.
– Byłoby tragedią zupełną, gdyby osłabiła więzi z Unią. Trzeba
szukać lepszych warunków i politycznych rozwiązań, ale nie można
antagonizować Unii.
– Podstawą związków Polski
z Unią i USA jest przestrzeganie
reguł demokracji.
– Podkopywanie korzeni demokratycznych to jest zmora, to osłabia związki z Europą i Ameryką
jednocześnie. Nie ma co liczyć na
to, że Amerykanie będą postrzegali
Polaków jako aliantów, jeśli okaże
się, że Polska staje się krajem
idącym na autorytarne rozwiązania. Demokracja jest trudna, jak
mówił Churchill, ale to najlepsze,
co człowiek Zachodu wymyślił.
– Gdzie będzie pan 1 sierpnia?
– W Warszawie z powstańcami, moimi towarzyszami broni
i przyjaciółmi.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
4451-16-C
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WYBIERZMY SIĘ

■■ HISZPAŃSKIE fantazje grają
Vincente Campos (trąbka) i Baltic
Neopolis Orchestra z Miguelem
Angelem Navarro – Świnoujście,
muszla koncertowa, 28 lipca,
godz. 20 (wstęp wolny).
■■ SACRUM Non Profanum,
doroczny festiwal Pomorskiego
Stowarzyszenia Academia, w
tym roku poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu: Berlin (31
lipca), Szczecin (1-7 sierpnia),
Trzęsacz (9-13 sierpnia). www.
sacrumnonprofanum.eu
■■ AHOI – Mein Hafenfestival
2016 na plenerowej scenie Teatru Pomorza Przedniego w
Stralsundzie. A w nim: „Don’t
cry for me, Argentina”, „America, America…” – widowisko
„Gwiezdne godziny musicalu”,
z chórem i orkiestrą teatru śpiewają Doris Hädrich-Eichhorn,
Katarzyna Rabczuk, Alexandru
Constantinescu (6-7 sierpnia,
godz. 20); Musical „Jekyll &
Hyde” z wagnerowskim tenorem Chrisem Murrayem (29-31
lipca, 10-11 sierpnia, godz. 21);
„Rock’n’ballet” zrealizowany
przez balet Teatru Pomorza
Przedniego i Opery na Zamku w Szczecinie (4-5 sierpnia,
godz. 21).
■■ IX BIENNALE Sztuki Współczesnej w Berlinie, sztuka postinternetowa, wystawy w: European School of Management and
Technology (Schlossplatz, Wyspa
Muzeów), The Feuerle Collecion
na Kreuzbergu (Hallesches Ufer
70), Instytucie Sztuki Współczesnej (Augustrasse 69), na statku wycieczkowym „Blue-Star”.
Czynne: środy – poniedziałki,
godz. 11-19, czwartki – godz.
11-21, rejsy „Blue-Star”: środy
– poniedziałki, godz. 11, 13.30,
16. www.bb9.berlinbiennale.de
■■ COMMON Affairs, polska
sztuka współczesna, prace m.in.
Pawła Althamera, Karoliny Breguły, Elżbiety Jabłońskiej, Roberta Kuśmirowskiego, Agnieszki
Polskiej – Berlin, Polski Instytut Kultury (Burgstrasse 27)
i Galeria Deutsche Bank (Unter
den Linden 13/15). www.berlin.
polnischekultur.de
■■ UTWORY Bacha, Vivaldiego, Riohei Hirose grają wirtuozi: Susanne Erhardt (klarnet,
flet) i John Kitchen (organy) –
Ueckermünde, kościół Mariacki,
3 sierpnia, godz. 19.30.
■■ VINETA Festspiele, plenerowe widowisko o zatopionej
Vinecie – Zinnowitz (Uznam),
poniedziałki, środy, czwartki,
godz. 19.30.
■■ DNI Żagli i Portu, m.in. jedyna na świecie parada pomorskich zeesbootów – Barth, 4-7
sierpnia. www.barthmaritim.de/
programm.html. W Vineta-Museum malarstwo Louisa Douzette
i biograficzna wystawa o Ferdinandzie Jühlke (Od Krummstiel
na Pomorzu do Sanssouci).
■■ WYŻYNY muzyki kameralnej:
Vilde Frang (altówka), Sol Gabetta (wiolonczela), Bertrand Chamayou (fortepian) – Greifswald,
teatr, 9 sierpnia, godz. 19.30.
www.festspiele-mv.de
■■ XXVI HANSE Sail, światowy
zlot żaglowców – Rostock, 11-14
sierpnia. www.hansesail.com
■■ FESTYN Portu (Hafenfest) –
Ueckermünde, 12-14 sierpnia.
■■ TURNIEJ Rycerski w Burg
Löcknitz. Udział zgłosiły średniowieczne grupy rekonstrukcyjne z
Niemiec, Polski, Litwy i Francji.
Pokazy walk, kiermasze i warsztaty rękodzieła – Löcknitz, 20
sierpnia od godz. 11. Wstęp wolny.
■■ MISTRZYNIE fortepianu. Sonaty Mozarta, Haydna i Beethovena grają Maria João Pires i Lilit
Grigoryan – Neubrandenburg,
filharmonia, 27 sierpnia, godz.
18. O godz. 16 Maria João Pires
rozmawia z Lilit Grigoryan. www.
festspiele-mv.de
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SPOTKANIA

Regiony graniczne

Małe projekty –
ważne efekty
W SZCZECINIE przebywał Karl-Heinz Lambertz z Belgii,
prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Regionów
Granicznych i wiceprezydent Komitetu Regionów, organu
doradczego Komisji Europejskiej.
PRZYJECHAŁ na zaproszenie Euroregionu Pomerania.
W Urzędzie Miasta wziął udział
w spotkaniu, w którym uczestniczyli: prezydent Szczecina Piotr
Krzystek, jego zastępca Krzysztof
Soska (jednocześnie prezes SGP
Euroregionu Pomerania), Paweł
Bartnik, dyrektor SGPEP i jego
zastępczyni Irena Stróżyńska.
Głównym tematem rozmowy
był Fundusz Małych Projektów,
który – jak podkreślali wszyscy
rozmówcy – jest jednym z najważniejszych projektów w programach
współpracy europejskiej. W Komisji Europejskiej pojawiają się
jednak sceptyczne głosy co do jego
utrzymania.
– Zapewniam, że Komitet Regionów ma realny wpływ na tworzenie
w UE prawa, które bezpośrednio
wpływa na samorządy lokalne
i regionalne – mówił Karl-Heinz
Lambertz. – Dlatego deklaruję, że
przedstawimy Komisji Europejskiej
swoje stanowisko, w którym zaproponujemy, by do każdego programu
współpracy wpisać Fundusz Małych
Projektów.
To bardzo ważna deklaracja,
szczególnie że w Komisji Europej-

KONKURS

skiej już trwają rozmowy o kolejnym
okresie unijnego wsparcia.
– Fundusz Małych Projektów
jest często błędnie oceniany jako
źródło finansowania małych i mało
ważnych projektów – mówił Krzysztof Soska. – Tymczasem współpraca
transgraniczna to przede wszystkim
spotkania ludzi, którzy realizują
wspólne projekty, finansowane
właśnie z tego funduszu. One przynoszą ważne efekty, bo łączą ludzi
na pograniczach i faktycznie tworzą wspólną Europę. Dzięki temu
rejony transgraniczne to szansa na
przezwyciężenie obecnego kryzysu
w Unii Europejskiej.
Prezydent Piotr Krzystek wskazał na szczególną rolę Szczecina
w Euroregionie Pomerania. – Metropolitalne oddziaływanie naszego
miasta może dać szansę na rozwój
gospodarczy na całym polsko-niemieckim obszarze – podkreślił.
– W czasie 20-letniej historii
Euroregionu Pomerania dopracowaliśmy się sytuacji, w której
nikt nie podważa sensu wspólnego planowania i rozwoju całego
Pomorza – dodał Paweł Bartnik.
Prezydent Lambertz zaproponował, aby w przyszłości jedno

Spotkanie u prezydenta Piotra Krzystka. Z prawej Karl-Heinz Lambertz
ze spotkań Europejskiego Stowarzyszenia Regionów Granicznych
odbyło się w Szczecinie.(ola)
Karl-Heinz Lambertz odwiedził
także wyspę Uznam. Wziął udział
w spotkaniu z przedsiębiorcami
w Świnoujściu. Uczestniczyli w nim
także: prezydent miasta Janusz
Żmurkiewicz, dyrektor biura Kommunalgemeinschaft Pomerania
Andrea Gronwald, prezes PIG
w Świnoujściu Andrzej Lebdowicz i Martin Fromholz ze Związku
Przedsiębiorców Pomorza Przedniego. Mówiono o możliwościach
inwestycyjnych w Świnoujściu,
Centrum Usług Doradczych Euroregionu Pomerania i sytuacji
przedsiębiorców na wyspie Uznam.
Następnie Karl-Heinz Lambertz
był w Muzeum Historyczno-Technicznym w Peenemünde, gdzie
otwarto wystawę „Ludzie w regionie
granicznym i wielka wojna” („Die
Menschen im Grenzgebiet und
der Große Krieg”), prezentującą
codzienność mieszkańców pogranicza Belgii, Holandii, Niemiec

Fot. ola

i Luksemburga przed pierwszą
wojną światową i w czasie wojny.
Wystawa dokumentuje czas, gdy
granice nie dzieliły sąsiadów i czas
po napadzie Niemiec na Belgię
w 1914 roku, gdy sąsiedzi stali się
wrogami.
W czasie otwarcia wystawy
podpisano porozumienie edukacyjne między Niemieckojęzyczną
Wspólnotą Belgii, Świnoujściem
i powiatem Vorpommern-Greifswald.
Przypomnijmy, że w lutym
br. podpisano w Peenemünde
porozumienie, które połączyło
jedenastu partnerów z Belgii,
Francji, Niemiec i Polski, zajmujących się problemami pierwszej
i drugiej wojny światowej. Z Polski
przystąpiły do niego: I LO w Świnoujściu, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum KZ-Stutthof,
a z Niemiec – szkoły z Karlshagen,
Heringsdorfu i Wolgastu, Centrum Spotkań Młodzieży Golm
i Muzeum Historyczno-Techniczne
Peenemünde.
(pm)

Wymyśl imię dla pingwina

Miasto złotego skarbu
DO Eberswalde (Brandenburgia) jest blisko – ze Szczecina to
godzina drogi samochodem, trochę dłużej pociągiem. Miasto,
centrum powiatu Barnim, położone nad kanałem Odra-Havela,
ma prawie 800 lat i około 45 tys. mieszkańców.
W ŚREDNIOWIECZU przez
ponad 40 lat władali nim królowie
Czech. Jest jednym z trzech miast
w Niemczech, w których jeżdżą trolejbusy, w tym najnowsze, produkowane
przez firmę Solaris Bus & Coach SA
z Bolechowa pod Poznaniem.
W muzeum, które mieści się
w starym ryglowym domu, można
obejrzeć wystawy o dziejach miasta, lecz przede wszystkim złoty
skarb, z którego Eberswalde jest

Ogród Rodzinny z domkiem Baby
Jagi, podziemnym kanałem, wieżą widokową i najdłuższą ławką
w Europie. To centrum wodne
z basenami i sauną, wycieczki
statkiem przez miejskie śluzy i do
podnośni statków w Niederfinow,
gotycki kościół św. Marii Magdaleny
z późnorenesansowym ołtarzem,
organami z połowy XVIII wieku
i dzwonem „gruba Barbara” z początków XVI wieku.

Tygrysi plac zabaw w Eberswalde
najbardziej znane, pamiątkę z epoki
brązu znalezioną w 1913 r. podczas
budowy kanału Finow. W gablotach
znajduje się bardzo dokładna kopia.
Miasto stara się o oryginał, który
od 1945 r. jest w Muzeum Puszkina
w Moskwie.
Eberswalde to również staromiejski rynek z fontannami, znana
uczelnia wyższa, współpracująca
m.in. ze szczecińskim ZUT-em,

To również Ogród Zoologiczny,
z którego miasto jest dumne, a którego początki sięgają końca XVIII
wieku (w 2000 r. ogród uznano za
najlepsze małe zoo w Niemczech).
Dziś mieszka tu półtora tysiąca
zwierząt pochodzących z pięciu
kontynentów, choć prawie wszystkie urodziły się już w ogrodach
zoologicznych. Eberswaldzkie zoo
szczyci się m.in. tym, że w 2014 r.

przyszedł tu na świat mały tygrys
syberyjski Dragan.
Ogród to spacery, kawiarnie
i pięć placów zabaw dla dzieci.
Wśród zwierząt mieszkających
w zoo są pingwiny peruwiańskie.
W kwietniu tego roku w jaskini,
w której mają swoje tajemnice,
wykluł się pingwini noworodek.
Ważył 10 gramów.
Dziś waży już 3 kilogramy i konsumuje dziennie kilo ryb. Łatwo go
rozpoznać, bo – w przeciwieństwie
do pingwinów dorosłych – nie ma
jeszcze dwóch białych pasków
wzdłuż skroni.
Pingwin jest płci męskiej i nie
ma imienia. Ogród ogłasza więc
konkurs na imię dla niego. Podobne
konkursy ogłaszane dotychczas
zawsze się cieszyły niemałym powodzeniem.
Przewidziano nagrody: pomysłodawca najbardziej trafnego
imienia otrzyma zaproszenie na
chrzciny pingwina. Wizyta będzie
połączona z oprowadzaniem po
ogrodzie i uroczystym obiadem.
Częścią nagrody będzie też całoroczny bilet wolnego wstępu do
zoo w Eberswalde.
Propozycje imienia prosimy
nadsyłać do 12 sierpnia br. pod
adresem: konkurs@kurier.szczecin.pl.

Mały pingwin szuka imienia.
Więcej informacji o zoo
w Eberswalde: www.zoo.eberswalde.
de (strona także w językach polskim
i angielskim).
Do Eberswalde można wygodnie dojechać pociągiem. Sprzed
tamtejszego dworca do zoo jeździ
autobus 865 (czwarty przystanek).
Można też jechać dwa przystanki
autobusem 862, a potem pieszo
około 20 minut. (b.t.)

Fot. Zoo Eberswalde
14 sierpnia zoo zaprasza na doroczny festyn (godz. 12-18). 19-21
sierpnia to w Eberswalde weekend
muzyki (koncerty w różnych punktach miasta), 27 sierpnia – plenerowy
występ Brandenburskiej Orkiestry
Koncertowej (rynek, godz. 16-18), a 28
sierpnia – festyn pierwszoklasistów
(rynek, godz. 14).
W pobliżu Eberswalde znajduje
się klasztor Chorin, w którym przez
całe lato organizowane są koncerty
(www.kloster-chorin.info).
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