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Nacjonalizmy są wczorajsze
Bogdan TWARDOCHLEB

„TRZEBA było być wizjonerem, by w latach 60. XX w.
wyobrazić sobie integrację Polski z Europą reprezentowaną
wówczas przez EWG. Bolesław Kominek, arcybiskup tytularny
Wrocławia, przedwojennego Breslau, był przekonany, że
„Europa to przyszłość – nacjonalizmy są wczorajsze” – pisze
w katalogu wystawy „Przebaczenie i pojednanie. Kardynał
Kominek, nieznany ojciec Europy”, czynnej właśnie w Muzeum
Miejskim Wrocławia, jej kurator, Krzysztof Pomian.
KARDYNAŁ Bolesław Kominek był inicjatorem i autorem
historycznego „Orędzia biskupów
polskich do niemieckich braci
w Chrystusowym urzędzie pasterskim”, podpisanego w 1965 r. przez
wszystkich polskich biskupów,
którzy uczestniczyli w II Soborze
Watykańskim. W końcowym fragmencie orędzia znalazły się słynne
słowa: „Udzielamy wybaczenia
i prosimy o nie”.
Orędzie zostało opublikowane
18 listopada 1965 r. i natychmiast
zaatakowały je władze PRL, organizując przeciw niemu potężną
kampanię propagandową. Ale
zaskoczyło też dużą część polskiego duchowieństwa i wiernych,
zostało skrytykowane w NRD, nie
zrozumiano go w RFN. Jednak od
tamtego momentu „głęboko przeorało opinię publiczną” w Polsce
i Niemczech – pisze w katalogu
Anna Wolf-Powęska, która przypomina też, że Jan Józef Lipski,
zapomniany dziś kolejny wizjoner
w sprawach polsko-niemieckich,
uznał je za „najważniejszy i najbardziej dalekowzroczny czyn
polskiej historii powojennej”.
Wolff-Powęska zwraca też uwagę,
że powstało w próżni społecznej,
bo ani Polacy, ani Niemcy nie byli
wówczas, a było to dopiero 25 lat

po wojnie, gotowi do dialogu, a tym
bardziej do pojednania.
Kulisy powstawania orędzia
przybliża w katalogu Wojciech

charski. Należy też pamiętać, że był
to równocześnie czas przygotowań
Kościoła w Polsce do 1000-lecia
chrztu i państwowości polskiej,
gdy formułowano zaproszenia na
gnieźnieńskie uroczystości u grobu
św. Wojciecha. Abp Kominek zdawał
sobie sprawę, że zaproszenie do
biskupów niemieckich powinno
być szczególne, a końcowa faza
przygotowań do Milenium była
momentem zupełnie niezwykłym
dla głębokiej refleksji historycznej,

Plakat wystawy na ulicy Wrocławia
Kucharski. Według niego abp Kominek uważał, że spór z RFN może
stać się barierą nie do pokonania
między Polską a Europą i jeśli nie
zostanie przezwyciężony, Polska nie
zwiąże się ponownie z Zachodem,
a tym samym z chrześcijaństwem.
Poglądy o konieczności pojednania między Polakami a Niemcami
dojrzewały w klimacie Soboru Watykańskiego II, „ożywionym dążeniem
do zgody powszechnej” – pisze Ku-
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duchowej, dla rachunku sumienia
wreszcie.
Bolesław Kominek świetnie
znał Memorandum Wschodnie,
wystosowane w 1965 r. przez niemieckich ewangelików do rządu
RFN, w którym pisali oni o konieczności uznania przez Niemcy
Zachodnie powojennej granicy
polsko-niemieckiej. Czuł, że tak
ważny gest nie może pozostać
bez reakcji.

Gorącym zwolennikiem orędzia
był prymas Stefan Wyszyński, który
też jako pierwszy złożył pod nim
swój podpis. Warto przy okazji
przypomnieć, że prymas nie jeździł za granicę. Wyjeżdżał tylko do
Watykanu, a jedynym krajem, do
którego poza tym pojechał, była
RFN. W 1978 r. wygłosił w Kolonii
homilię po niemiecku, w której –
nawiązując do II Soboru – mówił
o idei Europy, o poszukiwaniu języka, „w którym europejscy biskupi
mogliby się zwrócić do swoich
narodów, aby zachować je w duchu
miłości, sprawiedliwości, pokoju”.
Mówił o konieczności nawrócenia
Europy na Ewangelię. Podkreślał:
„Europa musi znów się dowiedzieć,
że jest nowym Betlejem dla świata,
dla wszystkich ludów i narodów”.
Orędzie wspierał kard. Karol
Wojtyła, a wśród najbliższych konsultantów byli ks. bp. Jerzy Stroba,
wówczas administrator apostolski
w Gorzowie, i ks. bp Edmund Nowicki, wówczas bp gdański. Obaj
byli blisko związani ze Szczecinem
i Pomorzem Zachodnim.
W centrum wystawy jest orędzie
i postać abpa Bolesława Kominka
(1903-1974), Górnoślązaka, absolwenta szkół niemieckich, uniwersytetów w Krakowie i Paryżu, a po
drugiej wojnie administratora
opolskiego (prowadził tam zdecydowane działania repolonizacyjne). Od 1956 r. był biskupem
we Wrocławiu, a w 1972 r. został
jego arcybiskupem, pierwszym
po niemieckim kardynale Adolfie
Bertramie (1859-1945).

Dokończenie na str. 13

Wartość
sąsiedztwa
25 LAT temu został podpisany
polsko-niemiecki Traktat
o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. Był
efektem upadku żelaznej
kurtyny, epokowych przemian
w Europie, a poprzedziły
go inne traktaty Polski ze
zjednoczonymi Niemcami.
23 września Powiat Policki we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania organizuje spotkanie
z okazji 25-lecia traktatu. Dzień
wypełnią debaty i rozmowy o jego
znaczeniu, stosunkach polsko-niemieckich, współpracy, relacjach
sąsiedzkich, o nadziejach, rozczarowaniach, przeszłości, przyszłości,
oczekiwaniach. Przewidziano dwa
panele dyskusyjne: pierwszy zatytułowano: „Sąsiedzi. Jak daleko,
jak blisko?”, drugi – „Pogranicze
– modelowe sąsiedztwo? Edukacja
ponad granicami”.
W pierwszym, poświęconym
refleksji historycznej i obecnemu
stanowi stosunków polsko-niemieckich, udział wezmą: prof. Beata
Halicka, historyk z Uniwersytetu
Viadrina i Collegium Polonicum
w Słubicach, prof. Brygitta Helbig-Mischewski, pisarka i literaturoznawczyni z Uniwersytetu
Humboldtów i Collegium Polonicum oraz prof. Dieter Bingen,
historyk i politolog, szef Instytutu
Polskiego w Darmstadt. W panelu
drugim dyskutować będą publicyści, znawcy problematyki pogranicza, jego mieszkańcy, animatorzy
życia kulturalnego, członkowie
stowarzyszeń, uczniowie szkół
polsko-niemieckich.
Będą mówić o obliczach i wartości sąsiedztwa.
(pm)

Powstała Partia Polaków Ukrainy

POLITYKA

Stawiamy na współpracę
– mówi Stanisław Kostecki, prezes Partii Polaków Ukrainy

Stanisław Kostecki

Fot. Leszek WĄTRÓBSKI

– KIEDY pojawił się pomysł
założenia partii?
– Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ale wtedy uważałem,
że na powołanie polskiej partii na
Ukrainie jest jeszcze za wcześnie.
Ostatecznie partia została zarejestrowana 6 października 2014
roku, a więc prawie 20 lat później.
– Na początku lat dziewięćdziesiątych, po czasach władzy
sowieckiej, zaczęła się budzić na
Ukrainie wolna polska świadomość
narodowa.

– Zaczęło się to jeszcze pod koniec istnienia Związku Radzieckiego. W roku 1988 powstało w Kijowie
pierwsze Polskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe na Ukrainie. W maju 1990 roku Polacy
z całej Ukrainy po raz pierwszy
zebrali się w Kijowie na swój kongres, w którym licznie uczestniczyli
honorowi goście, przedstawiciele
inteligencji i duchowieństwa z Polski i Ukrainy. Kongres odbywał
się w wypełnionej po brzegi sali
Domu Plastyka i przebiegał bardzo
patriotycznie. Po raz pierwszy
odprawiono wówczas mszę św.
żałobną ku czci ofiar totalitaryzmu
w Bykowni. Przewodniczył jej ks.
bp Jerzy Dąbrowski.
– Kiedy rozpoczęliście prace
związane z powołaniem partii?
– Około 2003 roku. Obserwując
zmiany polityczne na Ukrainie,
zmierzające do dalszej demokratyzacji, doszliśmy do wniosku, że
warto już założyć polską partię.
Niestety, dwa lata później, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach,
zginęła moja córka. Przeżyłem
wielką tragedię, wstrzymałem
wszelkie działania, związane także
z założeniem partii. Tak było aż do

2010 roku. 11 września 2011 roku
zorganizowaliśmy zjazd w Kijowie,
na który przyjechało 170 delegatów.
Zaproponowaliśmy program i wybraliśmy władze partii. Zostałem
prezesem i mogliśmy przystąpić
do zbierania podpisów. Zrezygnowałem z funkcji prezesa Związku
Polaków na Ukrainie i poświęciłem
się budowaniu partii.
– Z jakimi trudnościami przyszło wam się wówczas mierzyć?
– Według prawa ukraińskiego
musieliśmy zebrać podpisy w co
najmniej 2/3 obwodów, czyli województw, a w każdym z nich w 2/3
rejonów, czyli powiatów, w sumie
nie mniej jak 10 tysięcy podpisów.
Chodziliśmy od wioski do wioski,
od chaty do chaty. Muszę tu nisko
schylić czoła i podziękować wielu
działaczom, a szczególnie Wiktorii
Laskowskiej-Szczur z Żytomierza, Franciszkowi Micińskiemu
z obwodu chmielnickiego, kilku
osobom z obwodu winnickiego,
dr. Aleksandrowi Kwaśnieckiemu
z Kijowa, Marii Witwickiej z Nieżyna. Mógłbym wymienić jeszcze
bardzo wielu. Podpisy zbieraliśmy
prawie półtora roku. Gdy wiosną
2013 roku mieliśmy ich ponad 11

Polacy z rejonu borodjańskiego pod Kijowem
tysięcy, złożyliśmy je do rejestracji
razem z innymi dokumentami.
Organ rejestrujący zakwestionował
nam prawie 6 tysięcy podpisów.
Trzeba więc było zacząć zbieranie
zakwestionowanych podpisów od
początku.
– Czy nie spełniały ukraińskich
wymogów?
– W każdym razie uznano je
za niekompletne, mimo że na
listach widać było gołym okiem,
że są autentyczne i zostały zebrane
w konkretnym rejonie. Zbierający
podpisy w konkretnej wiosce, gdzie
listy podpisało kilkuset obywateli,
nie zawsze dokładnie podawali adresy, na przykład brakowało nazwy
ulicy. A ludzie tego nie pisali, bo

Fot. Leszek WĄTRÓBSKI

taka wioska ma pięć ulic. Brakowało też czasami innych danych,
były np. inicjały zamiast imion.
– Potem uznano podpisy?
– Wszystkie. A zebraliśmy ich
ponad 6 tysięcy i ponownie złożyliśmy dokumenty do rejestracji.
Ponownie nam odmówiono. Znaleziono bowiem w naszym statucie
określenia, które – jak stwierdzono – nie były zgodne z prawem
ukraińskim, chociaż statut był
sprawdzany na pierwszym etapie
rejestracji. Ponownie zwołaliśmy
techniczny zjazd partii i wprowadziliśmy zmiany zgodnie z uwagami
Państwowej Służby Rejestracyjnej.
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Dokończenie ze str. 11
– I odmówiono wam po raz trzeci.
– Wtedy zadzwoniłem do pani Hanny Oniszczenko,
prezesa Państwowej Służby Rejestracyjnej, od której dowiedziałem się, że nie mogą zarejestrować partii pod nazwą
Partia Polaków Ukrainy. Powiedziała mi, że w kraju toczy
się wojna i co ona zrobi, jeśli na Ukrainie powstanie partia
Rosjan. Odpowiedziałem, że Rosjanie mają już partie na
Ukrainie, np. Russki Błok, Russkoje Jedinstvo, Kijowska
Ruś, Partia Sojusz. Przyznała mi rację i wyjaśniła, że nasza
sprawa była konsultowana na bardzo wysokim szczeblu
i że ona prosi o zmianę nazwy. Tak czy inaczej trzeba
było myśleć o zmianie nazwy, mimo istnienia na Ukrainie
kilku partii rosyjskich i dwóch węgierskich. Wpadliśmy
na pomysł, aby nazwać naszą partię Solidarność. Były
dwa powody: pierwszy to rozwiązanie partii Solidarność
prezydenta Poroszenki i zmiana jej nazwy na Blok Petra
Poroszenki, a drugi to związki z Polską i Lechem Wałęsą.
Następnego dnia zadzwoniłem do pani prezes i powiedziałem, że mam nową propozycję. Powiedziała, że nie
widzi już żadnych przeszkód w rejestracji. 6 października
2014 roku partia Solidarność została zarejestrowana.
Potem zaczęliśmy rejestrację oddziałów.
– Dlaczego?
– Po zarejestrowaniu partii na Ukrainie trzeba w ciągu
sześciu miesięcy zarejestrować jej oddziały więcej niż
w połowie obwodów. Przed końcem 2014 roku zarejestro-

punkty nauki języka polskiego. Dzieje się to na zasadzie
ruchu oddolnego. Jeżeli chodzi o finansowanie potrzeb
oświatowych czy kulturalnych, to ze strony państwa jeszcze
tego praktycznie nie ma.
– W Polsce państwo finansuje mniejszości narodowe.
– Dobrze, że tak się dzieje. Tym niemniej sądzę, że
Ukraińcy w Polsce uważają, że nadal w stopniu niewystarczającym Polska zaspokaja ich potrzeby. I to jest sprawa
normalna, że państwo nigdy nie zaspokoi wszystkich
potrzeb mniejszości. Szkoda, że Ukraińcy w Polsce
nie porównują tej pomocy z jej zupełnym brakiem dla
mniejszości polskiej na Ukrainie. Państwo ukraińskie nie
pomaga swoim obywatelom polskiego pochodzenia. Może
tylko gdzieś okazyjnie, najczęściej na poziomie lokalnym.
Wiem, że na dość dogodnych warunkach Polacy dostali
od miasta lokal w Żytomierzu. Bardzo różnie układają się
dziś stosunki polskich organizacji z władzami ukraińskimi.
Polskie organizacje mają różne instrumenty działania, jak
np. inicjatywa partnerskiej współpracy między miastami,
co daje możliwość czerpania z polskiego doświadczenia.
Polskie organizacje na Ukrainie przyczyniają się do partnerskiej współpracy i są dla Ukrainy bardzo potrzebne.
Dziś na Ukrainie rządzi Petro Poroszenko, który może
niedługo zmieni stan finansowania mniejszości narodowych. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo. Dziś ma on
ważniejsze sprawy na głowie, jest wojna. Ale i w tym
kontekście widać wyraźnie, jak bardzo potrzebna jest
dziś polska partia na Ukrainie.

PROJEKTY

Poznać i zrozumieć

POLONIA BERLIN

Wyprawy w przeszłość

LIST Z LÖCKNITZ

PRZEZ dziesięciolecia Polacy
mieszkający w Niemczech niechętnie
zrzeszali się w organizacjach
polonijnych. W ostatnich latach
zaczyna się to zmieniać. Młodzi,
którzy niedawno wyemigrowali do
Niemiec, odżegnują się wprawdzie
od istniejących stowarzyszeń, ale
zakładają nowe, skrojone na miarę
ich potrzeb.

Wymyślili dla siebie stroje. Pierwszy z lewej – Pan majątku, trzecia z lewej – Pani majątku.
Z tyłu w kapelusiku pani Jolanta Masztalerka z Kamionki
Fot. Fundacja BONIN
W Boninie rozmawiali po polsku
i niemiecku. Uczyli się też jeździć konno,
pływali na kajakach, byli w Szczecinie,
m.in. w Książnicy Pomorskiej i Archiwum
Państwowym.
Towarzyszyli im eksperci i trenerzy,
przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Spotkań i Studiów im. Dietricha

Bonhoeffera w Szczecinie, Centrum Spotkań i Edukacji Schloss Trebnitz, agitPolska z Berlina, Stowarzyszenia Richtera
z Holandii oraz Fundacji Bonin, która ich
zaprosiła do wspólnego przedsięwzięcia
„Wake-up! Intensyfikacja edukacji…”
itd., korzystając ze wsparcia programu
Erasmus UE i gminy Łobez. 
(pm)

Café Sąsiedzka

Nasze małe pojednanie
Kijów. Dzieci z polskiej szkoły sobotniej (ze Szkoły nr 175) 
waliśmy siedem oddziałów, pozostałe były w rejestracji.
U nas na Ukrainie każda komisja rejestrująca oddziały
nowej partii może zaproponować swoje uwagi, które partia
musi uwzględnić. Zdarzało się, że poprawki sugerowane
w jednym miejscu były odrzucane w innym. Musieliśmy
więc dostosowywać się do konkretnych wymagań i wypełnialiśmy uwagi komisji, jeżeli nie były sprzeczne z naszymi
zadaniami statutowymi.
– Co było później?
– Nagle zostałem zaproszony do biura partii Blok Petra
Poroszenki. Zwrócili się do nas z propozycją rozpatrzenia
możliwości zmiany nazwy naszej partii w związku z ich
decyzją o powrocie do starej nazwy. Rozumieliśmy, że
na Ukrainie pierwszeństwo do nazwy Solidarność należy
się im, byli bowiem tu jej autorami. Dlatego oddaliśmy
nazwę Solidarność dawnemu jej właścicielowi, ale pod
warunkiem, że pomogą nam wrócić do nazwy Partia
Polaków Ukrainy. Przyjęli naszą propozycję.
– Jednak proces rejestracji został wstrzymany.
– Zaczął się jednocześnie ponowny proces organizowania partii. Odbyliśmy też zjazd, na którym były burzliwe
dyskusje na temat oddania Blokowi Piotra Poroszenki
nazwy Solidarność. Sporo ludzi od nas odeszło. Dyskusje
na szczęście zakończyły się kompromisem i delegaci
uznali, że Partia Polaków Ukrainy to najlepsza nazwa.
Było to bowiem spełnienie polecenia naszego pierwszego
zjazdu założycielskiego. Partia Polaków Ukrainy została
zarejestrowana 27 marca 2015 roku, z obowiązkiem
rejestracji jej oddziałów terenowych. Do dziś zarejestrowaliśmy kilkanaście oddziałów obwodowych, rejestrujemy
organizacje miejskie i rejonowe.
– Jakie są wasze cele?
– Do najważniejszych zaliczyłbym odrodzenie i rozwój
narodowy Polaków, pracę na rzecz aktywności politycznej
i społecznej obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia,
troskę o polskie szkolnictwo, krzewieniem nauki języka
polskiego, kultury i historii polskiej. Jesteśmy partią o charakterze chrześcijańsko-demokratycznym, dlatego będziemy proponować zmiany w ustawodawstwie, które będą
służyć odrodzeniu moralności chrześcijańskiej. Najbardziej
aktywni będziemy w takich dziedzinach, jak obrona życia
poczętego, poprzez pomoc dziewczętom, które spotkały
się z tym problemem. Stanowczo odrzucamy nacjonalizm,
ale mówimy tak patriotyzmowi. W sferze gospodarczej
będziemy pracować na rzecz małego i średniego biznesu
oraz sprzyjać poszerzeniu klasy średniej. Będziemy zakładać polskie szkoły i promować polskie studia językowe,
popularyzować dorobek Polaków na Ukrainie, budzić ich
aktywność w życiu społecznym i gospodarczym, sprzyjać
tworzeniu państwa prawa, pilnować przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka. Dziś na Ukrainie powstają liczne
5161-16-B
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– Stawiacie na wszechstronną współpracę ukraińsko-polską.
– Mocno podkreślamy, że musi to być współpraca
partnerska i braterska. Czasy dzisiejsze mówią nam, że
najważniejsza jest współpraca wojskowa, gospodarcza,
Ukraina bardzo też potrzebuje polskiego doświadczenia na
przykład w ochronie zdrowia. Skorzystanie z polskich doświadczeń to przecież także możliwość uniknięcia błędów,
których nie warto powtarzać. A z Polakami na Ukrainie
jest tak, że często to my jesteśmy większymi patriotami
Ukrainy, niż sami Ukraińcy. Dlatego chcemy zaprezentować
nowy model stosunków między mniejszością narodową
a państwem: mniejszość szanuje to, co dziś najbardziej
aktualne, czyli całość terytorialną państwa, język państwowy, a państwo szanuje tradycje, zwyczaje, kulturę i język
swoich obywateli, którzy należą do mniejszości.
– Czasy są dziś szczególnie trudne.
– Urodziłem się w roku 1954 i zdążyłem przyzwyczaić
się do życia w pokoju. Uznałem, że w kraju, w którym
mieszkam, już nigdy nie będzie wojny. Ale na Ukrainie
wojna nagle się zjawiła. Jako Polak zawsze miałem dużą
rezerwę do Rosji jako państwa, ale nie do samych Rosjan.
Dzisiaj widzę, że Ukraińcy, broniący swej niepodległości,
coraz ostrzej oceniają swoją przeszłość, także sojusz
z Rosją, który widzą coraz częściej jako błąd historyczny.
Mimo tego, że przeżywamy dziś trudne czasy, to jednak
widać nową perspektywę stosunków polsko-ukraińskich.
– Z kim wasza partia współpracuje?
– Życie na Ukrainie jest politycznie bardzo burzliwe.
Latają u nas jeszcze jastrzębie, które potrafią wszystko zniszczyć. Dlatego tworzymy partię, która mogłaby
zademonstrować nowe wartości moralne i polityczne.
Zaczynając działalność, zdobywamy sympatyków, nie
stawiamy jeszcze na żadną partię partnerską, unikamy
konfrontacji. Chcemy, jako partia, wrócić do dwujęzyczności
w regionach, które zamieszkują mniejszości narodowe, ale
w takich ramach, aby społeczeństwo ukraińskie stawało
się bardziej europejskie i demokratyczne i aby służyło to
lepszej harmonizacji społeczeństwa lokalnego. Kiedy była
przyjęta na Ukrainie karta języków regionalnych i mniejszości, to Partia Regionów zaczęła wprowadzać jej zasady
tylko tam, gdzie chodziło o język rosyjski jako drugi. Były
też próby wprowadzenia na Zakarpaciu karty dla Węgrów,
a w Budżaku dla Bułgarów. Później zaczął się Majdan.
Dziś, niestety, dwujęzyczności tak naprawdę nie ma.
– Kim są członkowie waszej partii?
- To głównie ukraińscy Polacy, ale nie tylko. Są to osoby
przeważnie z wyższym i średnim wykształceniem, między
30. a 50. rokiem życia. W odróżnieniu od polskich organizacji społecznych na Ukrainie jesteśmy wiekowo młodsi.

Rozmawiał: Leszek WĄTRÓBSKI

KARIN Zimmermann, emerytowana nauczycielka z Rothenklempenow,
od kilku miesięcy uczy syryjskie i afgańskie dzieci niemieckiego, a przy
okazji też szydełkowania, majsterkowania, gry w rummy cub i wyklejania
pocztówek. Pod koniec dnia potrafi nas rozczulić: – Przepraszam, że tak
mało pomagam.
MÓWI to całkiem szczerze. Nie pozuje
na świętą Teresę i nie czeka na brawa.
Po prostu należy do tych ludzi, którzy
wierzą, że dobro, które sobie wzajemnie dajemy, wraca do nas. A ponieważ,
w odróżnieniu od zła, jest dobrem deficytowym, trzeba je pomnażać na wszelkie
sposoby. Po drugiej stronie są ci, którzy
twierdzą, że każdy dobry uczynek będzie
ukarany, więc lepiej nie robić nic. Oni
w człowieku widzą najpierw zło, a potem
długo, długo nic i na koniec Nic.
Gdy prawie trzy miesiące temu otwieraliśmy Kafejkę Sąsiedzką w Löcknitz,
wiedzieliśmy, że zrobimy to tylko z ludźmi
takimi jak Karin Zimmermann. Albo jak
Tim i Olga Blümelowie z Dorothenwalde,
Inez Hoffmann z Rossow, Burkhardt
Dörr z Nadrensee i z innymi.
Skłamalibyśmy pisząc, że z wieloma
innymi. Nie ma ich wielu, tym bardziej

Młodzi biorą sprawy

więc cenni są ci, którzy są. Zaprosiliśmy dwie rodziny z Afganistanu, kilku
Syryjczyków, dzieci z Czeczenii, Iranu.
Do kafejki wstęp jest wolny, przyjść
może każdy, ale my mieliśmy chyba
szczęście, bo przyszli wyłącznie ci, którzy myślą tak jak Karin Zimmermann.
Mianowicie, że tego, co dobre, wciąż
jest za mało, lecz gdy każdy przyniesie
ze sobą trochę – starczy dla wszystkich.
Starczyło. Od ludzi, którzy uciekli ze
swoich ojczyzn z powodów, o które wciąż
jeszcze nie mamy śmiałości zapytać, dostaliśmy wyłącznie dobro. Na przykład
rodzina z Kabulu, Muhammed i Lina
ze swoimi wspaniałymi dziećmi, którzy
mieszkali też w Iranie, pokazali nam
szlachetność, poczucie godności, wysoką
kulturę. Opowiedzieli nam o swoim życiu,
o tym, co jest dla nich najważniejsze.
Okazało się, że mimo różnic myślimy,

Na koniu Tina z Afganistanu i mała Bella z rodziny polsko-niemieckiej. Konia trzyma Tim
Blümel z Dorothenwalde. 
Fot. Witold BACHORZ
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czujemy, widzimy i chcemy widzieć
świat podobnie. Z tygodnia na tydzień
przestaliśmy być sobie obcy.
Najszybciej przyszło to dzieciom.
Jaśminka z Zafirą, Bella i Bruno z Tiną
i Miladem, Elena z Aminą. Razem się
bawią w ponadnarodowego berka, jeżdżą na kucykach, grają w piłkę nożną
i opowiadają sobie o sobie.
Zawiązują się dziecięce sympatie,
nawet przyjaźnie, a uczenie znaczeń
słów takich, jak tolerancja, akceptacja,
integracja przestaje być potrzebne. To,
co się z tymi słowami wiąże, dzieci mają
już w sobie, wdychają jak powietrze,
naturalnie i bez barier. Jest duża szansa
na to, że rośnie pokolenie nieskażone
naszymi dzisiejszymi lękami.
Nasza Kafejka Sąsiedzka stała się
mimo woli małym laboratorium związków międzykulturowych. Widać było, jak
grupa stałych bywalców z tygodnia na
tydzień wchodziła w mniej lub bardziej
zażyłe interakcje, wychodząc poza zwykłą
kurtuazję, a czasem nawet ujawniając
niewypowiedziane tęsknoty, oczekiwania, nastawienia, życiowe plany. Hazem,
absolwent hotelarstwa na uniwersytecie
w Damaszku, zastanawia się, czy robić
magisterkę w Berlinie, czy bardziej praktyczne 3-letnie tzw. Ausbildung, naukę
zawodu. Milad, choć ma dopiero 14 lat,
już wie, że będzie lekarzem, a Samirowi
wystarczyłaby posada taksówkarza.
Podoba im się niemiecka prowincja, ale pewnie wyjadą do większych
miast. Jak Ibrahim, młody syryjski kucharz, który od połowy sierpnia jest już
w Stralsundzie.
Pożegnań będzie więcej. Wkrótce
cała grupa uchodźców z Löcknitz zostanie przeniesiona do Pasewalku, gdzie
rozpoczną kursy językowe, a niektórzy
naukę zawodu. Ale Kafejka Sąsiedzka
nie przestanie istnieć – wolontariusze
polscy i niemieccy już zadeklarowali,
że będą dowozić swych przyjaciół do
Löcknitz w każdą środę. Jeśli zajdzie
potrzeba – częściej.
Jest przecież tyle spraw do przegadania.

Monika LESNER

Witold BACHORZ
■■ Autorzy od maja br., w ramach projektu
stowarzyszenia Kulturstation Löcknitz
e.V., prowadzą wraz z niemieckimi i polskimi wolontariuszami Kafejkę Sąsiedzką
w Löcknitz.

O niektórych działaczach polonijnych
w Niemczech można śmiało powiedzieć,
że z biegiem lat zajęcie to stało się ich
zawodem. Wprawdzie organizacji skupiających Polaków nie brakuje, jednak wśród ich
władz i członków spotyka się wciąż te same
osoby. Z działalności samych stowarzyszeń,
nawet tych z długoletnią tradycją, niewiele
zaś wynika.
Sytuacja zaczęła się zmieniać po wejściu
Polski do Unii Europejskiej, a jeszcze bardziej
po 2011 roku, gdy Niemcy otworzyły dla Polaków rynek pracy. Wśród nowych emigrantów
pojawiło się wielu młodych ludzi, doskonale
wykształconych, znających języki i wyzbytych
kompleksów. Szybko zaczęli tworzyć własne
organizacje. Niekoniecznie stricte polonijne,
ale z pewnością podkreślające pochodzenie
ich założycieli i w różnym stopniu pielęgnujące
polskość.
Jedną z nich jest agitPolska. Organizacja
pożytku publicznego powstała w 2005 roku
w Bremen, ma obecnie siedzibę w Berlinie.
Jej celem jest propagowanie polskiej kultury
w Niemczech i niemieckiej w Polsce.
– Zachęcamy do konstruktywnego dialogu,
chcemy łączyć ludzi i zwalczać uprzedzenia
poprzez wzajemne poznanie się – mówi Magdalena Ziomek-Frąckowiak, jedna z założycielek agitPolska. – Dla nas, Polaków mieszkających w Niemczech, jest to szczególnie ważne.
Z uprzedzeniami poprzez organizowanie
wydarzeń kulturalnych walczy też stowarzyszenie Kosmopolen, działające od 2008
roku w Bochum. Jego twórcy uważają, że
elementem spajającym jest nie tyle polskość,
co wspólne otwarte spojrzenie na świat.
Dr Kamila Schöll-Mazurek, która zajmuje
się naukowo badaniem migracji i transformacji
w działającym przy Uniwersytecie Viadrina Centrum Interdyscyplinarnych Studiów
o Polsce, uważa, że jak na liczbę Polaków,
mieszkających w Niemczech, organizacji,
które ich skupiają, jest wciąż zbyt mało. Brak
współpracy młodych Polaków ze „starymi
Polonusami” wcale jej nie dziwi.
– Młodzi zakładają własne organizacje,
ponieważ w tych, które istnieją od dziesię-
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Bez wstrząsów

Nowe twarze

DO Bonina pod Łobzem przyjechało
ich trzydzieścioro. Kilkunastolatków
z gminy Łobez i z Niemiec, głównie
z Berlina, z rodzin polonijnych.
Przyjechali, by wspólnie przebudzić się
w Boninie (Wake-up! in Bonin) i prowadzić (chicho sza…) śledztwo historyczne.
Poznawać miejsce, ludzi, którzy w nim
mieszkali i mieszkają, wydarzenia, ich
uwarunkowania lokalne, regionalne,
europejskie.
Wspólnie wyprawiali się w przeszłość,
by odkrywać jej pamiątki, próbować ją
zrozumieć, poznawać architekturę, pomniki, cmentarze, wszelakie ślady w przestrzeni i czasie, zaginione i utrwalone.
Wieczorami rozmawiali przy świecach
w salonie starego pałacu, przygotowali
scenariusz gry osadzonej w roku 1905,
wymyślili stroje i role dla siebie. Gdy
niebo było pogodne, wspomagały ich
gwiazdy i księżyc…
Pierwsze ich tegoroczne spotkanie
właśnie się kończy. Wyjeżdżają do domów
– przyjadą do Bonina za rok. Będą tworzyć
mapę historii gminy Łobez, wytyczać
szlaki turystyczne i ścieżki tematyczne,
zrealizują film.
Wyjeżdżają, ale nie zrywają nawiązanych kontaktów. Przeciwnie: będą szukać
materiałów w Berlinie, Łobzie i Szczecinie, wymieniać się nimi, dyskutować w
mailach, rozmawiać przez komórki itd.
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cioleci, panuje konflikt pokoleniowy – uważa
Schöll-Mazurek, która szefuje też Polskiemu
Centrum Kompetencyjnemu w Berlinie. –
Stare stowarzyszenia nie odpowiadają na
potrzeby młodych, czas się w nich zatrzymał.
Młode pokolenie jest konkretne, chce działać,
a nie słuchać nestora. W dodatku „stare”
organizacje polonijne od lat obstają przy kilku
postulatach, m.in. uzyskaniu przez Polaków
statusu mniejszości narodowej, a nie koncentrują się na aktualnych i bardziej palących
problemach.
Przyznanie statusu mniejszości przyniosłoby wprawdzie Polonii finansowe środki,
np. na działalność organizacji i nauczanie
języka polskiego, jednak politycy niemieccy
od lat powtarzają, że Polonia nie ma na to
szans. W Niemczech, gdzie mieszka bardzo
wiele narodowości, są tylko cztery mniejszości narodowe wpisane do konstytucji,
dla których Niemcy są krajem etnicznym.
Podczas więc gdy starsi oddają się beznadziejnym w istocie debatom, młodsi wcielają
w życie swoje pomysły. I tak zarówno dzieci,
jak i dorośli mogą się uczyć języka polskiego
np. w Polskiej Kafejce Językowej w berlińskiej dzielnicy Pankow. Kafejka nie działa
jak zwykła szkoła językowa – odbywają się
w niej czytania bajek po polsku, warsztaty,
organizowane są wycieczki i spacery, wspólne gotowanie itd.
Do szeroko rozumianej Polonii, a także miłośników Polski i języka polskiego skierowana
jest oferta Uniwersytetu Trzech Pokoleń. Od
prawie dwóch lat w gmachu Uniwersytetu
Humboldtów cyklicznie odbywają się wykłady
i spotkania z polskimi naukowcami, pisarzami, socjologami, politykami. Ich organizatorzy, Stowarzyszenie Policultura i Fundacja
Pokolenia Pokoleniom, postawili sobie za
cel przybliżanie Polski osobom niemającym
stałego kontaktu z krajem, a także poruszanie
aktualnych spraw społecznych.
Są też działające od lat organizacje, jak
Polska Rada Społeczna (PRS) w Berlinie, która
otworzyła się na młodych, dopuszczając ich
chociażby do działania w zarządzie.
– Wiele rzeczy rodzi się z potrzeby – mówi
Kamila Schöll-Mazurek. – Dziś już coraz mniej
jest ludzi, którzy przychodzą do nas z pytaniem, jak napisać pismo do urzędu. Pojawiło
się za to wiele osób, które chcą się dalej
kształcić, rozwijać. To dla nich powołaliśmy
Polskie Centrum Kompetencyjne, oferujące
szkolenia i warsztaty,podnoszące kwalifikacje.
Mimo coraz bogatszej oferty kierowanej
do Polonii w Niemczech, środowisku wciąż
brak konsolidacji, a tym samym wspólnego
przedstawicielstwa.
Monika STEFANEK

4 WRZEŚNIA odbędą się wybory do parlamentu
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, a 18 września do
Senatu Berlina. Nic nie wskazuje na to, żeby w obu
landach miało dojść do jakiegoś politycznego trzęsienia
ziemi.

Koalicjanci w Meklemburgii-Pomorzu Przednim: Lorenz Caffier
(CDU) i Erwin Sellering (SPD)
Fot. archiwum
Największe szanse na stworzenie rządu w Schwerinie ponownie
ma koalicja CDU/SPD, choć nie jest wykluczona koalicja SPD/
Lewica/Zieloni. Trzecią po SPD i CDU siłą w parlamencie będzie
prawdopodobnie AfD, która może otrzymać nawet 19 proc. głosów.
Sondaże wskazują, że po raz pierwszy od kilku kadencji do landtagu
nie wejdzie neonazistowska NPD. Trzecia część wyborców deklaruje, że swój głos w wyborach uzależnia od stosunku jakiejś partii
do problemu uchodźców i imigrantów, znacznie mniej od kwestii
sprawiedliwości społecznej, pracy i gospodarki, polityki oświatowej,
zwalczania przestępczości, bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd
sytuacji wskazuje, że politykę Angeli Merkel popiera znaczna większość społeczeństwa. Mimo że kanclerz Merkel w tych wyborach
nie kandyduje, kilka dni temu przyjechała na Pomorze Przednie, co
wszak nie dziwi, bo ma tu swój okręg wyborczy i bywa dość często.
W gospodarstwie rolnym pod Anklam wdała się w długą rozmowę
z rolnikami, bo mają poważne problemy.
W Berlinie sytuacja jest bardziej niepewna. Wybory prawdopodobnie wygra SPD, która może uzyskać 23 proc., przed Zielonymi
(19 proc.), CDU (18 proc.), Lewicą (15 proc.) i AfD (14 proc.). Do
Senatu mogą wrócić liberałowie (FDP), raczej nie wejdą do niego
Piraci, którzy furorę robili w poprzednich wyborach.
Mogą więc być w Berlinie kłopoty ze stworzeniem trwałej koalicji rządzącej miastem. Przedwyborcze nastroje podgrzewa AfD,
która zażądała, aby wybory odbyły się pod obserwacją OBWE.
Partia skarży się, że jest prześladowana. W lipcu wszystkie partie
reprezentowane w Senacie podpisały tzw. Berlińskie Porozumienie
(Berliner Konsens), w którym wzywają obywateli, by nie głosowali
na ugrupowania skrajnie prawicowe i prawicowo-populistyczne,
rasistowskie i ksenofobiczne, a więc NPD i AfD. Zarzucają politykom
AfD, że chcą zniszczyć Berlin jako miasta otwarte i wielokulturowe.
Nie ma raczej szans, by OBWE przysłała na wybory swych przedstawicieli. Nie byłoby jednak nic szczególnego, bo jej przedstawiciele
w latach 2009 i 2013 obserwowali wybory do Bundestagu.
W lutym przyszłego roku Zgromadzenie Narodowe RFN wybierze
prezydenta państwa. Wybory do Bundestagu odbędą się 17-24
września. Przepełniony wyborami będzie rok 2019. Na wiosnę obędą
się wtedy wybory do Parlamentu Europejskiego, landtagu Bremy,
wybory komunalne w dziesięciu landach, m.in. w Brandenburgii,
Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii, a latem i jesienią wybory
do landtagów Saksonii, Brandenburgii i Turyngii. (b.t.)

Nacjonalizmy są wczorajsze
Dokończenie ze str. 11
Wystawę zaczyna symboliczny
prolog – rzeźby Alexandra Polzina,
artysty z Berlina, a wśród nich „Requiem” – grupa aniołów płaczących
nad ofiarami wojny: rozstrzelanymi, zagazowanymi, zagłodzonymi,
zamordowanymi. Wyraziście zarysowany jest historyczny kontekst
wydarzeń: rodzenie się i narastanie nazizmu w międzywojennych Niemczech (jest m.in. „Mein
Kampf ” i cytat: „Polakom winno
się dać tylko jednego pana i to
powinien być Niemiec (…) dlatego
wszyscy przedstawiciele polskiej
inteligencji powinni być zniszczeni”), pakt Ribbentrop-Mołotow,
wojna, Holocaust, eksterminacja
polskich duchownych, wysiedlenia
z Wathegau, konferencje w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, skutkiem
których granice Polski i Niemiec
zostały przesunięte na zachód, co
spowodowało wypędzenie ludności polskiej i niemieckiej ze
wschodnich terytoriów obu krajów.
Przesiedlono 12 mln Polaków i 14
mln Niemców. Okoliczności tych
wydarzeń, szczególnie w okresie
„wypędzeń przedpoczdamskich”,
często były brutalne. Wiedza o tym
jest szczególnie ważna w kontekście ewangelicznych słów:

„Udzielamy wybaczenia i prosimy
o nie”.
Wystawa przypomina też rządy
stalinowskie w Polsce, represje
wobec Kościoła, czas odwilży oraz
wydarzenia, dla których orędzie
i proces polsko-niemieckiego pojednania stały się jednymi z kamieni węgielnych: „Solidarność”,
zmiany w Europie, upadek muru
berlińskiego… Przypomina ostrożną odpowiedź biskupów niemieckich i eksponuje bullę papieża
Pawła VI „Episcoporum Poloniae
coetus” (28 czerwca 1972), ustanawiającą diecezje na ziemiach
zachodnich i północnych Polski.
Orędzie niewątpliwie przyczyniło
się do uznania granicy na Odrze i Nysie przez RFN (grudzień
1970) i ustanowienia tych diecezji.
Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie było to proste,
gdyż ustalenia Poczdamu nie były
ostateczne. Ostateczne miały być
decyzje konferencji pokojowej,
do której z powodu zimnej wojny
nie doszło.
Bardzo ważnym dopełnieniem
wystawy jest katalog – zbiór artykułów autorstwa najwybitniejszych
znawców problemu, zarysowujących konteksty i znaczenia orędzia. Trzeba zwrócić uwagę m.in.
na artykuł Winfrieda Lipschera,

przypominający nieznane szerzej
w Polsce memorandum, ogłoszone
w 1968 r. przez Krąg z Bensbergu
(Bensberger Kreis) tworzony przez
niemieckich intelektualistów katolickich. Opowiedzieli się oni
jednoznacznie za pojednaniem
z Polską, uznaniem granicy na
Odrze i Nysie, pisali o prawie
ojczystym milionów Polaków na
Śląsku, Pomorzu i w Prusach
Wschodnich. Podkreślali: „Dla
nas, Niemców, nieuniknione jest,
byśmy oswoili się z myślą, że nie
możemy się już domagać powrotu
tych obszarów do niemieckiego
organizmu państwowego”. Pisali
o sprawiedliwej odpowiedzialności całego narodu niemieckiego
za drugą wojnę światową. Wśród
sygnatariuszy dokumentu, również
jak na owe czasy wizjonerskiego, których publicznie oskarżano
wówczas o zdradę, byli prof. Karl
Rahner i kard. Joseph Ratzinger.
Wystawa miała premierę w Watykanie w drugiej połowie 2015 r.,
a w pierwszej połowie tego roku
była w Berlinie. We Wrocławiu
czynna będzie do 23 września,
potem pojedzie do Brukseli.
* * *
Duch orędzia nadal jest wizjonerski i nadal powinien inspirować. Tym bardziej, że czasy

Arcybiskup Bolesław Kominek i prymas Stefan Wyszyński
Fot. archiwum
dzisiejsze oddalają nas od niego.
Wracają nacjonalizmy, o których
w 1966 r. abp Kominek wizjonersko
pisał, że są wczorajsze, bo nie są
z ducha Ewangelii. Miał rację, bo
mimo tego, że z wrzawą wracają,
są wczorajsze.
Czy Europa wciąż może być
nowym Betlejem, jak chciał kard.
Wyszyński? Do Betlejem przychodzili ludzie różnych stanów, kolorów skóry i narodów. Wszystkim
jednako głosiło ono dobrą nowinę.
Gdzie dziś jest Betlejem?

Bogdan TWARDOCHLB
5161-16-C
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WYBIERZMY SIĘ

■■ OBLĘŻENIE Chwarszczan
1433. Europejskie Dni Dziedzictwa, Chwarszczany (gm. Boleszkowice), 26-28 sierpnia. 27
sierpnia m.in. sesja o krzyżowcach i komandorii w Chwarszczanach (godz. 12-14), oblężenie
Chwarszczan (od godz. 15), bitwa
(godz. 21.30).
■■ OPERNALE, „Czarodziejski
flet” Mozarta z udziałem studentek wokalistyki AS w Szczecinie:
Agaty Porczak, Wandy Wojciechowskiej, Aleksandry Wojtachni
i Chóru AS: 26-27 sierpnia Schloss
Bröllin koło Pasewalku (godz.
19), 1-4 i 9-11 września Schloss
Griebenow koło Greifswaldu.
■■ FESTIWAL Uckermärkische
Musikwochen, muzyka Josepha
M. Krausa, śpiewa Aleksandra
Zamojska (sopran), gra Orkiestra
FAMD ze Szczecina, dyryguje
Paweł Osuchowski – Templin
(Brandenburgia), b. Gimnazjum
Królewskie, 3 września, godz. 19.
■■ POLSKI Uniwersytet Trzech
Pokoleń – 9 września, Uniwersytet
Humboldtów, Berlin (Unter den
Linden 6, sala 2097, godz. 18),
debata „25-lecie Traktatu – jaki
to miało sens?”. Uczestniczą:
Johannes Bauch, b. ambasador
RFN w Polsce, prof. Jerzy Sułek,
negocjator traktatu i prof. Stefan
Chwin, który wygłosi odczyt:
„Bezsilność i nadzieja w dzisiejszej
Europie. 25 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie”. Zgłoszenia:
policultura@email.de
■■ CHRZCINY pingwina Waldka
w zoo w Eberswalde – 11 września.
■■ X DNI Teatrów Saksonii-Anhalt i Brandenburgii w Uckermärkische Bühnen Schwedt.
Maraton teatralny, 14-19 września, uczestniczą teatry z Brandenburgii, Saksonii-Anhalt, ze
Szczecina i Gryfina. 16 września
m.in.: koncert kwartetu Mohamada Fityana „Syria spotyka
Europę” (godz. 01), maraton
czytelniczy (godz. 5.30), „Dziennik Anny Frank” (godz. 12),
„Portret Doriana Graya” (godz.
17), „Don Carlos” (godz. 19.30).
W przedstawieniu „Bilder einer
Ausstellung” grają m.in. Teatr
Tańca Ego Vu i Teatr 6 i Pół
z Gryfina (15 września, godz.
19.30), 17 grudnia spektakle obu
teatrów: „PRL” (godz. 10), „Mijanie-Passinng” (godz. 13), „Buka-Morra” (godz. 15) i szczecińskiej
Pleciugi „Tymoteusz i Psiuńcio”
(godz. 14). www.theater-schwedt.
de (także po polsku).
■■ INAUGURACJA sezonu
2016/2017 w Teatrze Pomorza
Przedniego (Theater Vorpommern) i Operze na Zamku.
Połączone orkiestry (dyr. Jerzy
Wołosiuk) grają „Legendę Bałtyku” Feliksa Nowowiejskiego
i VII Symfonię E-Dur Antona
Brucknera: katedra św. Mikołaja
w Greifswaldzie (23 września,
godz. 19.30), koścół św. Mikołaja
w Stralsundzie (24 września, godz.
19.30), Opera na Zamku w Szczecinie (25 września, godz. 18).
■■ USEDOMER Musikfestival
(Uznamski Festiwal Muzyczny),
muzyka Szwecji, inauguracja 24
września w Peenemünde, grają:
Gidon Kremer (skrzypce), Baltic
Sea Philharmonic, Kremerata Baltica, dyryguje Kristjan
Järvi. W programie festiwalu
m.in. koncert muzyki dworu
królowej Krystyny (wykonawcy:
Ann Hallenberg, „il pomo d’oro”),
inne koncerty, a na finał – Jan
Lisiecki z Orkiestrą Filharmonii
Łaby z Hamburga. www.usedomer-musikfestival.de
■■ „AMORE mio – Das Figarokomplott” („Amore mio – Spisek
Figara”), musical w Uckermärkische Bühnen Schwedt; reżyseria
– Reinhard Simon, choreografia
– Eliza Chołubowska, grają także
tancerze Teatru Tańca Ego Vu
i Teatru 6 i Pół. Prapremiera: 1
października, godz. 19.30. (b)

przez granice

WSPÓŁPRACA MIAST

Młodzież, rozbudowa i wspólna książka

AKTUALNOŚCI

Jak Stargard ze Stralsundem
DWA hanzeatyckie miasta, polski Stargard i niemiecki
Stralsund, współpracują ze sobą od 1987 roku. Od roku
2004, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pojawiły
się nowe możliwości współpracy. Obecnie przebiega ona na
różnych płaszczyznach i dotyczy m.in. wspólnych przedsięwzięć
placówek kultury, edukacyjnych, wymiany młodzieży.
W TYM roku blisko 50-osobowa
grupa gimnazjalistów ze Stargardu
i Stralsundu pojechała na kilkudniową wycieczkę do Krakowa.
Wycieczkę zorganizowano w ramach projektu wymiany pozaszkolnej „Klimatyczne dni i noce
w mieście królów”. Była dobrą
okazją do integracji i wzajemnej
nauki języków. Uczniowie zobaczyli
m.in. Wawel, kościół Mariacki,
dzielnicę żydowską, Starą Syna-

rozbudowę gmachu szkoły z lat
osiemdziesiątych. Historyczna sala
w szkole w Stralsundzie otrzymała
nazwę: „Sala Koncertowa Stargard Szczeciński”, a sala w szkole
w Stargardzie – „Sala Koncertowa Stralsund”. Znalazły się też
pieniądze na wyposażenie szkół
w sprzęt i instrumenty muzyczne.
Zanim doszło do rozpoczęcia
prac budowlanych, co w Stargardzie
nastąpiło we wrześniu 2011 roku,

Rozwoju Regionalnego. Autorzy
publikacji, Jolanta Aniszewska
i Andrzej Bierca ze Stargardu
oraz Petra Clemens ze Stralsundu,
danych do publikacji szukali w wielu archiwach i instytutach, m.in.
w archiwum Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach, w Instytucie Zachodnim
w Poznaniu, Oddziale IPN w Warszawie, archiwach w Stralsundzie
i Greifswaldzie. W opracowaniu,
prezentującym publikację, czytamy: „Część książki, przygotowana
przez stronę niemiecką, ukazuje
miejsca pracy i zamieszkania polskich robotników przymusowych
w Stralsundzie. W części publikacji
opracowanej przez pracowników

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Stargardzie rozbudowana i częściowo wyposażona m.in. dzięki europejskim
funduszom i współpracy ze Stralsundem.
gogę, Nowy Cmentarz Żydowski
i Fabrykę Schindlera. Pojechali
też do Oświęcimia, gdzie zwiedzili
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Ze Stralsundem, a dokładniej
z tamtejszą szkołą specjalną, od
10 lat współpracuje stargardzki
Zespół Szkół Specjalnych. W minionym roku do Stargardu przyjechało
ze Stralsundu kilkoro uczniów
placówki i opiekunowie. Zwiedzili miasto, byli w gospodarstwie
agroturystycznym nad jeziorem
Miedwie, w stargardzkim Muzeum
Archeologiczno-Historycznym oraz
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach i na basenie
w Gryfinie.

Rozbudowa i instrumenty
Bardzo konkretny wymiar przyniosła współpraca dwóch placówek edukacyjno-kulturalnych
– Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego ze Szkołą Muzyczną
w Stralsundzie. Z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
udało się pozyskać pieniądze na
realizację programu o nazwie:
„Niemiecko-Polskie Centrum Szkół
Muzycznych Stargard Szczeciński
– miasto hanzeatyckie Stralsund.
Zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego”. W sprawozdaniu
z realizacji programu czytamy, że
środki uzyskane w ramach dofinansowania przeznaczone zostały po
stronie niemieckiej na odrestaurowanie zabytkowego budynku
Landständehaus ( barokowy pałac
miejski z początku XVIII w.) oraz
rozbudowę jego tylnej części, a po
stronie polskiej – na renowację
zabytkowego budynku z XV w. oraz

organizowano koncerty, czego przykładem może być wizyta orkiestry
kameralnej ze Stralsundu w Stargardzie i wspólny koncert z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Rok
później odbył się wspólny koncert
orkiestr obu szkół. Zorganizowano
też Międzynarodowy Młodzieżowy
Obóz Muzyczny Landow/Rugia dla
uczniów szkół muzycznych z Polski,
Niemiec i Szwecji. Planowane jest
powołanie Niemiecko-Polskiego
Centrum Muzyki.

Cyfrowe kopie i wspólna
książka
Stargardzka Książnica i Archiwum Miejskie w Stralsundzie realizują projekt o nazwie:
„Znaczenie udostępniania kopii
cyfrowych regionalnych zbiorów
bibliotecznych w sieci”, finansowany z Funduszu Małych Projektów
w ramach Programu Operacyjnego
„Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska – Województwo
Zachodniopomorskie”. Realizacja
tego wieloletniego programu ma
przyczynić się m.in. do przeniesienia na postać cyfrową dorobku
kulturowego obu miast.
Efektem współpracy Stralsundu i stargardzkiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego jest
dwujęzyczna publikacja powstała
w wyniku polsko-niemieckiego projektu badawczego „Miejsca pracy
przymusowej w okresie narodowego
socjalizmu w Stralsundzie i Stargardzie – wspólna rekonstrukcja”.
Projekt był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu

stargardzkiego muzeum omówiono
miejsca pracy i losy głównie polskich robotników przymusowych,
jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych, których
wykorzystywano do niewolniczej
pracy w Stargardzie i okolicznych
miejscowościach w latach II wojny
światowej”. ©℗ Tekst i fot. (żak)
***
Stralsund będzie starał się o miano Europejskiej Stolicy Kultury
2025, kiedy zgodnie z europejskim
terminarzem będzie je piastować
jedno z miast niemieckich (do rywalizacji zgłosiły się już m.in. Drezno
i Norymberga). Miasto rozważa
możliwość wspólnego przygotowania projektu z Euroregionem
Pomerania, a tym samym rozwinięcia wielowymiarowej kulturalnej współpracy transgranicznej
w euroregionie. O sprawach tych
mówiono na niedawnym spotkaniu
w stralsundzkim ratuszu. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele
Gryfina, Łobza, Stargardu i Szczecina. Stralsund rozważa możliwość
otwarcia w Stargardzie bądź Szczecinie jednego z biur, pracujących
nad przygotowaniem projektu ESK
Stralsund 2025. 
(b)

■■ 30-31 SIERPNIA. Rocznice podpisania porozumień sierpniowych
w Szczecinie i Gdańsku.
■■ 1 WRZEŚNIA – 77. rocznica
wybuchu drugiej wojny światowej. W Gdańsku oficjalne obchody
rozpoczną się o godz. 4.45 na Westerplatte. W RFN dzień rocznicy
napadu Niemiec na Polskę jest
także Dniem Przeciwko Wojnie
(Antikriegstag). Inicjatywę zgłosiły
w 1957 r. związki zawodowe.
■■ 19-21 WRZEŚNIA, XVII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż
studyjna „Architektura ryglowa
– wspólne dziedzictwo – ANTIKON 2016”, tym razem w Rokitnie
(Lubuskie). Temat: „Historyczna
architektura drewniana. Przykłady
ochrony i opieki”. 18 września
spotkanie „Niepubliczne Strategie
Ratowania Zabytków Dolnego
Śląska”, organizowane przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław
2016. Uczestnicy Antikonu odwiedzą Kościoły Pokoju w Jaworze
i Świdnicy.
■■ 22 WRZEŚNIA 1976 roku
powstał KOR – Komitet Obrony
Robotników.
■■ 24 WRZEŚNIA: 10-lecie powstania Centrum Badań Historycznych
PAN w Berlinie.
■■ 27 WRZEŚNIA na Dworcu
Poczdamskim w Berlinie otwarcie wystawy „Wrocław/Breslau.
Gesichter einer Stadt. Oblicza miasta” (inicjator: Stiftung Zukunft
Berlin). Wystawę otworzy Wolfgang
Thierse, rodzony wrocławianin, b.
prezydent Bundestagu.
■■ 30 SIERPNIA zaczyna się
w ECS w Gdańsku XXV Kongres
Federalnego Związku Towarzystw
Niemiecko-Polskich. Tematy debat:
„Jak solidarna jest Unia Europejska? O kondycji wspólnoty politycznej”, „Niemcy i Polska: wspólnota
wartości i interesów?”. Nagrodę
polsko-niemieckiego magazynu
„Dialog” otrzyma Marek Prawda,
b. ambasador RP w Berlinie, obecnie dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce.
Jubileusze 25-lecia Towarzystwa
Polska-Niemcy w Gdańsku i 30-lecia Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich.
■■ NAKŁADEM Instytutu Studiów
Historycznych PAN i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
ukazała się książka „Fikcyjna
rzeczywistość. Codzienność, światy
przeżywane i pamięć niemieckiej
okupacji w Polsce” („Fiktive Wirklichkeit. Alltag, Lebenswelten
und Erinnerung an die deutsche
Besatzung in Polen”), autorstwa
Roberta Traby, Katarzyny Woniak
i Anna Wolff-Powęskiej.
■■ ROK 2016 będzie rekordowy
dla branży turystycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
Już wiadomo, że region po raz
kolejny wyprzedzi tradycyjną mekkę turystów, Bawarię i przyjmie
około 5 proc. więcej gości niż
w rekordowym roku 2015, użyczając od stycznia do grudnia
30,5 mln noclegów. Najbardziej
ulubione jest wybrzeże Bałtyku,
wyspy: Rugia, Hiddensee i Uznam.
Dla turystów ważna jest nie tylko
słoneczna pogoda, lecz jakość
usług i różnorodność oferty spędzania czasu, kultura, możliwość
obcowania z przyrodą, wędrówek
rowerowych i pieszych. Spadła
liczba turystów na Pojezierzu
Meklemburskim, w Szwajcarii
Meklemburskiej i w zachodniej
Meklemburgii. 
(b)

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

5161-16-D

