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Kolej przez Karnin

FELIETON

O jeden most za daleko? Na koń siędziem...
Andrzej KOTULA
CZY WIZJA rekonstrukcji dawnego połączenia kolejowego
Berlin–Świnoujście, m.in. dzięki rozważanej odbudowie
zniszczonego w 1945 r. mostu kolejowego w Karnin na wyspie
Uznam, propagowana przez ostatnie 20 lat, staje się realna?
Wydaje się, że tak.
CZY musi być ona konkurencyjna wobec obietnicy modernizacji
linii kolejowej Berlin-Szczecin,
której szczecinianie od dawna nie
mogą się doczekać, a woleliby, aby
berlińczycy jeździli do Świnoujścia
przez Szczecin? Wydaje się, że nie
musi. Ale na razie jest.
Dyskusje wokół nieczynnej od
57 lat linii kolejowej nabrały ostatnio rumieńców. A most w Karnin,
choć zniszczony, zaczyna łączyć już
nie tylko aktywistów uznamskiego
ruchu obywatelskiego, lecz również

poważne środowiska polityczne
i gospodarcze. Także w Berlinie.
I także polskie.

Coraz większe poparcie
„Berlin popiera inicjatywę
odbudowy mostu w Karnin i odtworzenia połączenia kolejowego
Berlin–Świnoujście–Heringsdorf ”
– komunikuje oficjalna strona
Wydziału ds. Rozwoju Miasta
i Środowiska berlińskiego Senatu,
informując zarazem o współpracy
z lokalnym stowarzyszeniem „Kar-

Pomysłodawcy odtworzenia linii kolejowej Berlin–Uznam intensywnie ją promują. W Lipsku prezentowali model odbudowanego mostu w Karnin.
Fot. Heinrich KARSTAEDT (Aktionsbündnisses Karniner Brücke)
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niner Brücke” i o ponadpartyjnym
i ponadgranicznym konsensusie
w tej sprawie władz Świnoujścia
i Heringsdorfu.
Zdaniem władz Berlina, odtworzenie połączenia będzie sprzyjać
portowi w Świnoujściu, który – według nich – „rozwija się w znaczący port dla polsko-niemieckiego
regionu granicznego oraz Berlina
i jest najważniejszym elementem
nowego korytarza rozwojowego
Północ–Południe, od Adriatyku
do Bałtyku”.
„Schwerin poparł odbudowę
kolejowego połączenia Berlin–
Uznam” – informuje transgraniczny
polsko-niemiecki Balticportal,
redagowany w Świnoujściu, donosząc, że projekt został wpisany
do landowej umowy koalicyjnej
CDU-SPD. Po ubiegłorocznych
wyborach obie partie znów tworzą rząd Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.
W Balticportal czytamy dalej,
że land zamierza opracować nowe
studium opłacalności projektu, nad
czym będą pracować specjalne
grupy robocze. Odbudowę linii
Berlin–Uznam wspierają zarówno
premier Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, Erwin Sellering (SPD),
jak i nadburmistrz Berlina, Klaus
Wowereit (SPD), wyrażając nadzieję na finansowe zaangażowanie rządu federalnego, Deutsche
Bahn, innych firm. Transgraniczny
charakter projektu oraz poparcie
z polskiej strony rodzi też szansę
na finansowe wsparcie UE. Chodzi
o 147 mln euro.
Dokończenie na str. II

MAM hobby: kolekcjonuję anegdoty o różnicach kulturowych
i mentalnych między przedstawicielami różnych narodów, sąsiadującymi na pograniczach.
Od lat obserwuję, jak wyrównują się relacje między Polakami
i Niemcami, żyjącymi na pograniczu i zebrałem już tak wiele takich
anegdot, że kiedyś ogłosiłem teorię
przezwyciężania stereotypów, którą
nazywałem „teorią konwergencji na pograniczu”. Doszedłem
bowiem do wniosku, że Polacy
i Niemcy, dzięki częstym i bliskim
kontaktom osobistym, upodabniają
się do siebie mentalnie. Jedni stają
się bardziej punktualni, lepiej
zorganizowani i planują z większym wyprzedzeniem, a drudzy
– bardziej elastyczni, nabywają
umiejętności improwizowania
i już nie wpadają w popłoch, gdy
na trzy dni przed terminem jakaś
robota nie jest jeszcze gotowa, tylko
mobilizują się, by zdążyć. Trochę
według „arcypolskiej” zasady:
„My ze szwagrem na koń siędziem,
szable w dłoń i…”.
Potem, pod wpływem doświadczeń, przerobiłem swoją teorię
na „teorię wymiany mentalności
na pograniczu”. Skonstatowałem
bowiem, że Polacy i Niemcy na
pograniczu, dzięki bliskim kontaktom, wzajemnie przejmują swoje
stereotypowe tzw. cechy narodowe.
To znaczy: Polacy przejmują najlepsze cechy niemieckie, a Niemcy
– najgorsze polskie. Polacy stają
są coraz bardziej punktualni i niezawodni, a Niemcy – odwrotnie.
Gdy wyjawiałem tę teorię mojemu
niemieckiemu koledze, dziennikarzowi z Berlina, uśmiechał się
litościwie… Do czasu.

Płynęliśmy bowiem niemieckim statkiem Odrą z Wrocławia
w stronę Szczecina. Statek tuż za
miastem utknął na dobre na mieliźnie, a uczestnicy międzynarodowej
podróży, około dwustu, byli potem
co wieczór dowożeni na noclegi
do kilkunastu niemieckich pensjonatów, rozrzuconych po całym
powiecie, bo ktoś z niemieckich
organizatorów zapomniał dokonać
zawczasu odpowiednich rezerwacji.
W kolejnym hotelu, pierwszym,
w którym mieliśmy spędzić noc
wszyscy razem, wysiadł prąd: kolacji nie było, winda nie działała,
klucze w recepcji pobieraliśmy
przy świeczkach. No i mój kolega
już się nie uśmiechał, a kilka dni
później opisał tę historię w jednym
z niemieckich dzienników, podkreślając, że po polskiej stronie
granicy organizacja była perfekcyjna. Przyznał, że moja teoria ma
empiryczne uzasadnienie.
Zacierałem ręce i nie opowiedziałem mu, dla porównania, jak to
podczas kilkusetosobowego polsko-niemieckiego kongresu w jednym
z polskich miast pogranicza, tuż po
inauguracji obrad, wszystkie toalety
zgodnie odmówiły posłuszeństwa.
Nie było fachowca, nie było podręcznego sprzętu, który w takich
sytuacjach jest niezbędny, bo był…
weekend, a w tym wypadku bolesna
rozpacz w oczach kilkuset osób.
Jaki z tego wniosek? Schematy
i stereotypy w sąsiedzkich relacjach
na pograniczu nie mają racji bytu.
Niczego nie wyjaśniają.
„Jak dobrze mieć sąsiada” –
śpiewały kiedyś Alibabki”. Ja lubię
podśpiewywać: „Jak dobrze znać
sąsiada”.
Andrzej KOTULA

z Rüdigerem Freiherr von Fritschem, ambasadorem RFN w Warszawie

Ponieważ dobrze się znamy
– PANIE ambasadorze, pierwszą
wizytę zagraniczną nowy prezydent
Niemiec, Joachim Gauck, złożył
niedawno w Polsce. Na pewno jej
znaczenie było symboliczne, ale jakie
jest dziś praktyczne znacznie Polski
w polityce Niemiec?
– Wizyta nowego prezydenta federalnego w Warszawie w pierwszym
dniu regularnej pracy po objęciu
urzędu jest niezwykle wymownym
symbolem. Prezydent chciał bowiem
podkreślić, jak ważne – dla niego
osobiście, ale też dla Niemców – jest
ścisłe partnerstwo z Polską. Ten gest
podkreśla zatem rzeczywistą rangę
i szczególną jakość, jaką osiągnęły już
stosunki między Niemcami i Polską.
Obydwaj prezydenci wykorzystali wizytę do intensywnych rozmów
o współpracy dwustronnej i kooperacji, m.in. w ramach Unii Europejskiej. Ma to znaczenie praktyczne:
wspólnie odnosimy sukcesy w Europie, ponieważ dobrze się znamy,
mamy wspólne interesy i potrafimy
rozmawiać ze sobą z takim samym
zaufaniem zarówno o nich, jak i o rozbieżnościach. Przykład: Polska jako
pierwsze państwo członkowskie UE
wprowadziła do swojej konstytucji
hamulec długu publicznego. Niemcy
zrobiły to samo. Na początku tego
roku mieliśmy wspólny udział w przeforsowaniu paktu fiskalnego, który
ma na celu wzmocnienie dyscypliny

budżetowej i konkurencyjności całej
Europy. Jest to ważny wspólny przyczynek do przezwyciężenia kryzysu
zadłużenia w państwach UE.
Polacy i Niemcy mają podobne podejście w wielu dziedzinach. Jeśli połączymy nasze starania, łatwiej nam
będzie realizować nasze wyobrażenia
w Unii Europejskiej. Polska, Niemcy
i Francja w 2011 r. wystąpiły np.
z inicjatywą mającą na celu wzmocnienie Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa UE. Przyłączyło się
do niej wiele państw, m.in. Włochy
i Hiszpania.
Niemcy angażują się również
bardzo konkretnie na rzecz spraw,
którymi zainteresowana jest Polska,
np. rozszerzenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim
i możliwości bezwizowego przekraczania granicy przez obywateli, mieszkających po obu jej stronach. Dzieje
się tak dlatego, ponieważ Niemcy
i Polska, jak wszystkie państwa regionu bałtyckiego, są zainteresowane
gospodarczym i społecznym rozwojem
obwodu kaliningradzkiego. Razem
staramy się również o osiągnięcie

postępów w dziedzinie Partnerstwa
Wschodniego – wspólnie bowiem
zainteresowani jesteśmy szczególnie
pozytywnym rozwojem sytuacji za
wschodnią granicą Unii Europejskiej.
Istnieje już mnóstwo przykładów dobrych, ścisłych i pełnych zaufania
relacji między Niemcami i Polską.
– Polska rozwija się szybko, ale
Niemcy, najważniejszy nasz partner
gospodarczy, wciąż gospodarczo się
od nas oddalają. Nie wyrównuje się
poziom życia w naszych krajach,
co pokazują m.in. średnie pensje:
w Polsce jest to 800 euro, w Niemczech – ponad 2000 euro. Co robić,
by urzeczywistniać jedną z głównych
zasad wspólnej polityki europejskiej,
a mianowicie wyrównywania poziomów życia w różnych krajach?
– Standard życia w Polsce znacznie
poprawił się w ubiegłych latach. Właśnie z tego Polacy mogą być szczególnie dumni, gdyż jest to wynik ogromnej pracy. Oprócz tego Polska uzyskała
duże wsparcie ze strony UE, również
z Niemiec. Stała się największym
beneficjentem UE. Również i w przyszłości Niemcy pozostaną wierne

Przykładem jest pilotażowy projekt telemedycyny, łączący
35 klinik w Polsce, Meklemburgii-Pomorzu Przednim
i Brandenburgii.

Fot. ©Ambasada Niemiec w Warszawie

zasadzie solidarności, aby warunki
życia w państwach członkowskich
Unii nadal mogły się wyrównywać.
Oczywiście, kryzys zadłużenia w państwach UE ogranicza możliwości finansowe wszystkich członków.
Poza tym wiadomo, że wyrównanie
poziomu życia nie może nastąpić
w ciągu paru miesięcy czy lat. Polska jednak od czasu przystąpienia
do UE w 2004 r. osiągała zawsze
wysoki wzrost gospodarczy, czego
zazdrości jej wielu sąsiadów w Unii.
Tylko w ubiegłym roku polski produkt
krajowy brutto wzrósł o 4,3 procent
– dużo więcej niż w Niemczech!
A połączenie wysokiego, stałego

wzrostu i intensywnej rozbudowy infrastruktury jest najlepszą drogą do
wyrównania poziomu życia. Jednak
chciałbym także zwrócić uwagę na
fakt, że w wielu krajach europejskich
są znaczne różnice poziomu życia
między poszczególnymi regionami.
W Niemczech na przykład dokonano
potężnych transferów finansowych
w celu wzmocnienia rozwoju nowych
landów, które przed zjednoczeniem
miały przestarzałą infrastrukturę,
przemysł, który nie był konkurencyjny
dla pozostałej części Niemiec, a także
znacznie niższy poziom życia. Mimo
to różnice do dziś się nie wyrównały.
Dokończenie na str. II
3670-12-A
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Ponieważ
dobrze się znamy

PROJEKTY

Losy robotników
przymusowych

Dokończenie ze str. I

stadiach realizacji. U podstaw współpracy
naukowej w ramach Partnerstwa Odry leży
– Pomorze to wspólna deklaracja polskich i niemieckich
jeden historycz- uczelni wyższych z 2010 r. Pozwolę sobie
nie region, dziś przywołać tu jeden z niedawnych projektów:
po obu stronach polsko-niemieckie warsztaty naukowe w dziegranicy. Nękają dzinie technologii żywności, które odbyły się
go wielorakie w listopadzie 2011 r. w Berlinie i stworzyły
kłopoty, przede podwaliny pod projekt „Sieć LEO – Żywność
wszystkim de- z energią w regionie Morza Bałtyckiego”.
mograficzne i Współpracują w nim ze sobą m.in. Poligospodarcze. Po- technika Berlińska (Technische Universität
morze Przednie Berlin) i Zachodniopomorski Uniwersytet
(Vorpommern) Technologiczny w Szczecinie. Celem projektu
nadal się wylud- jest trwała rozbudowa sieci kooperacyjnych
nia, co nie jest między naukowcami z państw nadbałtyckich
Fot.: ©Ambasada Niemiec
w Warszawie
dobre także dla w dążeniu do opracowania wspólnych straSzczecina, bo stanowi ono jego bezpo- tegii współpracy i udanej kooperacji.
średnie zaplecze. Czy nie uważa pan, że
Również w innych dziedzinach, np. w
oba państwa powinny dążyć do opraco- zakresie infrastruktury czy też środowiska
wania wspólnej strategii dla północnego naturalnego, widzimy ogromny potencjał dla
pogranicza, żeby skuteczniej przeciwdziałać realizacji wspólnych projektów, co musimy
tendencjom negatywnym?
jeszcze bardziej wykorzystać. Wieloletnie,
– W tej kwestii rządy obu krajów roz- żywe kontakty między regionami przygrapoczęły już działania we współpracy z re- nicznymi są gwarantem tego, że wspólnie
gionami, województwami i landami, m.in. wypracowane programy i strategie mają i
intensywne starania, by pozyskać dla nich będą miały praktyczne zastosowanie.
inwestorów. I tak na przykład niemiecka
– Wciąż słyszy się, że pogranicze polskofirma Tognum wybrała niedawno okolice -niemieckie jest „laboratorium stosunków
Szczecina jako miejsce lokalizacji fabryki między obu krajami”. A jednak można
ciężkich silników diesla, co da 200 nowych odnieść wrażenie, że nie wykorzystuje ono
miejsc pracy. Firma Schenker, córka Deut- swojej szansy. Czy nie uważa pan, że nadsche Bahn, zainwestowała w Szczecinie, szedł czas, żeby wprowadzić na nim rozpolepszając logistyczne możliwości regionu, wiązania podobne do układu z Karlsruhe
co stanowi ważną przesłankę dla rozbudowy (Karlsruher Übereinkommen), który norinfrastruktury. W tym tak pięknym pod wzglę- muje transgraniczną współpracę regionaldem krajobrazowym regionie widzę również ną między Niemcami, Francją, Szwajcarią
większe szanse dla turystyki. Poza wspólnymi a Luksemburgiem?
działaniami promocyjnymi i wspólnymi im– Uważam, że zanim zaczniemy zastanaprezami dobrym przykładem tworzenia coraz wiać się nad zawieraniem nowych umów i
bardziej atrakcyjnej oferty jest promenada tworzeniem nowych instytucji, powinniśmy
wzdłuż plaż na wyspie Uznam, od Ahlbecku wykorzystać te, które już są. Od 2007 r.
do Świnoujścia. Ponadto widać początki mamy tak zwane Europejskie Ugrupowanie
dobrej i perspekWspółpracy Terytywicznej współtorialnej (EUWT),
Dr Karol Koczy ma swój osobisty
pracy w dziedzikolejny instrument
nie nauki między
w ramach UE,
udział w procesie pojednania między
uniwersytetami.
który umożliwia
Niemcami a Polską.
Przykładem jest
partnerom stwopilotażowy projekt
rzenie widocznej
telemedycyny, łąi trwałej struktury
czący 35 klinik w Polsce, Meklemburgii-Po- współpracy transgranicznej, a także wypramorzu Przednim i Brandenburgii. Wszystko cowanie wspólnych strategii rozwoju danego
to w dłuższej perspektywie przyczyni się do regionu. Instrument ten sprawdził się we
zwiększenia atrakcyjności całego transgra- współpracy niemiecko-francuskiej. Powinninicznego regionu.
śmy w większym stopniu korzystać z niego
– Pytanie szczegółowe: mimo decyzji także we współpracy niemiecko-polskiej.
politycznych na najwyższych szczeblach, Ale przecież już do tej pory wzdłuż całej
podejmowanych w sprawie modernizacji granicy osiągnęliśmy widoczne postępy. I tak
linii kolejowej Berlin–Szczecin, także działań na przykład pod koniec 2011 r. podpisana
ambasadora Marka Prawdy, sytuacja się nie została niemiecko-polska umowa ramowa
poprawia. Co zrobić, by w końcu Szczecin, o współpracy transgranicznej w dziedzinie
a także Wrocław, miał normalne połączenia ratownictwa medycznego, która umożliwia
kolejowe z Berlinem?
karetkom pogotowia szybką pomoc po dru– Są postępy, choćby na linii kolejowej giej stronie granicy. Tego rodzaju umowa
Berlin–Wrocław. Po niemieckiej stronie został może uratować ludzkie życie, dlatego jestem
zmodernizowany odcinek między Berlinem szczególnie zadowolony, że w tej dziedzinie
a Cottbus, w związku z czym pociągi mogą odnieśliśmy tak wielki postęp.
tam jeździć z prędkością 160 km/h i czas
– I na koniec: jaki jest konkretny cel
podróży udało się skrócić o 20 minut. Można pańskiej dzisiejszej wizyty w Szczecinie?
by zaoszczędzić dodatkowo całą godzinę,
– Ważne jest dla mnie, aby poznać Polskę
gdyby pociągi po polskiej stronie jeździ- w jej całej różnorodności i rozwijać współły dolnośląską magistralą przez Horkę. Tę pracę naszych krajów w wielu dziedzinach.
decyzję musi jednak podjąć strona polska. Dlatego też jestem już po raz trzeci w SzczeNa odcinku Berlin–Szczecin czas podróży cinie. Jednak dzisiaj jest szczególnie miła
wciąż jeszcze wynosi dwie godziny. W celu okazja do wizyty: będę miał bowiem zaszczyt
jego skrócenia na tym odcinku trzeba by wręczyć założycielowi Instytutu Filologii Gerwybudować drugi tor i zmodernizować trasę mańskiej US, panu dr. Karolowi Koczemu,
tak, aby pociągi mogły jeździć z prędkością Federalny Krzyż Zasługi, który przyznał mu
160 km/h. Takie są plany i minister Wester- Prezydent Federalny. Pan Koczy zawsze anwelle na posiedzeniach Rządu Federalnego gażował się na rzecz pielęgnowania kontakzabiegał o ich realizację.
tów z Niemcami, także mimo ogromnych
– Regionalne środowiska polityczne, go- przeciwności zwłaszcza w trudnych latach
spodarcze i naukowe polsko-niemieckiego Polskiej Ludowej, i tym samym ma swój
pogranicza dużo sobie obiecywały w związ- osobisty udział w procesie pojednania między
ku z Partnerstwem Odry. Projekt wciąż nie Niemcami a Polską. Ponadto udam się do
może się rozwinąć. Dlaczego?
Gorzowa Wielkopolskiego i do Zielonej Góry,
– Jest tu wiele możliwości rozwoju, choć- by prowadzić rozmowy na tematy polityczne
by we wspomnianej przez pana dziedzinie z marszałek województwa lubuskiego, panią
nauki. We współpracy naukowej granice mię- Polak, i wojewodą, panem Jabłońskim, jak
dzy państwami nie odgrywają większej roli. też poinformować się na miejscu o staZ reguły współpraca między Polską a Niem- nie współpracy transgranicznej. Na koniec,
cami funkcjonuje tu wspaniale, co możliwe w piątek i sobotę, wezmę udział w uroczystojest również na terenach przygranicznych. ściach pamięci na cmentarzach wojskowych,
W maju 2011 r. w ramach Partnerstwa polskim i niemieckim w Szczecinie i Starym
Odry odbyło się na Uniwersytecie Viadrina Czarnowie.
spotkanie na ten temat. Zaprezentowano
– Dziękuję za rozmowę.
liczne projekty, które znajdują się w różnych
 Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB
3670-12-B

Stargard – Stralsund

– Kwerendy prowadziliśmy w bardzo
wielu miejscach – wyjaśnia Jolanta
Aniszewska.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
– PROGRAM, który realizowaliśmy przez trzy lata, zakończyliśmy
promocją książki „Miejsca pracy
przymusowej Polaków w Stralsundzie i Stargardzie”. Prezentowaliśmy ją niedawno w obu miastach – mówi Jolanta Aniszewska,
historyk, wicedyrektor Muzeum
w Stargardzie.
Partnerzy projektu to Muzeum
w Stargardzie i Stowarzyszenie
Prora-Zentrum z Rugii. Praca polegała na zbieraniu dokumentacji
dotyczącej polskich robotników
przymusowych, którzy w czasie
drugiej wojny światowej zostali
wywiezieni do Stargardu i Stralsundu, opracowywaniu jej, digitalizacji materiałów, organizowaniu
spotkań, w których uczestniczyli
m.in. studenci, uczniowie, wiele
osób z Niemiec i Polski zainteresowanych problemem.
W pracach brali udział: ze Stargardu historycy, Jolanta Aniszewska i Andrzej Bierca, których
przy tłumaczeniu dokumentów
z Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach
wspomagała studentka z Niemiec,
Monika Warszewski, a ze Stralsundu – kulturoznawca dr Petra
Clemens, informatyk Hans Clemens i tłumaczka Karin Ritthaler.

Informacji o robotnikach historycy ze Stargardu szukali w wielu
miejscach. Nie było to proste, bo
wojenne dzieje miasta były bardzo
skomplikowane. W Stargardzie
był obóz jeniecki (Stalag II D),
do którego już jesienią 1939 r.
przywieziono Polaków, było bardzo
wielu robotników przymusowych,
obóz przejściowy, izba porodowa
dla robotnic i filia KZ Ravensbruck. Po powstaniu warszawskim
przybywały do miasta liczne transporty jeńców i ludności cywilnej
z Warszawy.
– Dotarliśmy do list transportowych z obozu na Skaryszewskiej
w Warszawie, które dotychczas
nie były wykorzystywane. Znaleźć
je było trudno, choć są w Polsce,
o czym dowiedziałam się dzięki
kwerendzie w Muzeum Holocaustu
w Waszyngtonie. Docieraliśmy do
innych materiałów archiwalnych,
świadków i pamiętników – wyjaśnia
Jolanta Aniszewska.
Partnerem było Prora-Zentrum
e.V., zajmujące się dokumentacją
okresu nazistowskiego na Rugii
i w Stralsundzie, współpracujące
z wieloma instytucjami z Polski.
W przyszłym roku Prora-Zentrum
będzie obchodzić 10-lecie działalności.
– Jesienią chcemy pokazać
w Stralsundzie przygotowaną
przez nas wystawę o stalagach
w II Okręgu Wojskowym Wehrmachtu – dodaje Jolanta Aniszewska. Podkreśla, że efektami
projektu zainteresował się prof.
Włodzimierz Stępiński ze Szczecina, który również dokumentuje
losy polskich jeńców i robotników
przymusowych w czasie wojny na
Pomorzu.
Projekt finansowany był przez
UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg IV A. Książkę „Miejsca pracy
przymusowej Polaków w Stralsundzie i Stargardzie” rozprowadza
Muzeum w Stargardzie. 
(b.t.)

NOWE KSIĄŻKI

N O W A
Marchia.
Prowincja
Zapomniana – Ziemia
Lubuska
– Wspólne
Ko r z e n i e .
Zeszyty Naukowe, nr
10, Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna, Gorzów Wlkp. 2011.
Artykuły o średniowiecznych
pisarzach lubuskich, nadodrzańskich muzeach, Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze,
symbolice w kościołach krzyżowców, joannitach ze Słońska,
podróżach literackich Eduarda
Boasa (1815-1853).
ROCZNIK
Chojeński,
t. III, Chojna 2011. Wydawca: Stowarzyszenie
HistorycznoKulturalne
„Terra Incognita”. Doborowe grono
autorów, m.in.: Edward Rymar
(historia), Antoni Porzeziński
(archeologia), Andrzej Talarczyk
(dzieje literatury), Kinga Krasnodębska (historia sztuki). Artykuły o
historii i kulturze Nowej Marchii,
wspomnienia wojenne, historie
rodzinne, archiwalia.
ZBIGNIEW
Miller: Dobre
miasteczko.
Szkice z przeszłości Dobrej i okolicy.
Wydawnictwo
Polbiur 2012.
Siedemnaście szkiców
o Dobrej Nowogardzkiej od czasów słowiańskich po 1945 r.: legendy, rody,
zwyczaje, wojny, życie codzienne,
poczet ojców miasta, słownik
historyczno-geograficzny Ziemi
Doberskiej.
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Gra o pacjenta

Leczyć się za miedzą
NAJPÓŹNIEJ od 25 października 2013 r. polscy pacjenci
będą mogli leczyć się w dowolnym kraju Unii Europejskiej.
Umożliwi to unijna dyrektywa o tzw. transgranicznej opiece
zdrowotnej. Niemieckie przygraniczne szpitale liczą, że po
wejściu w życie nowych przepisów liczba pacjentów z Polski
znacznie wzrośnie. I już teraz przygotowują się na ich
przyjęcie.
OBECNIE turystyka medyczna
odbywa się przede wszystkim w jedną stronę – z Niemiec do Polski.
W polskich gabinetach Niemcy leczą zęby, poddają się operacjom
plastycznym i korzystają z usług
rehabilitacyjnych. Polacy w kraju
sąsiada leczą się rzadko, bo jest to
dla nich zbyt drogie. Jednak, jak
twierdzi dr Janusz Rudziński ze
szpitala w Prenzlau, zainteresowanie usługami medycznymi ze strony
Polaków rośnie. Nawet jeśli teraz
za planowe zabiegi muszą ponosić
pełne koszty leczenia.
– Polska służba zdrowia nadal
boryka się z wieloma problemami.
Brak psychologicznego podejścia
do pacjenta, długie czekanie na
zabieg, niezadowolenie pielęgniarek z wysokości wynagrodzenia –
to wszystko często odbija się na
pacjencie – uważa dr Rudziński.
– Dlatego zainteresowanie usługami medycznymi w Niemczech jest
duże, choć dla wielu Polaków wciąż
jest to zbyt duży wydatek, by mogli
sobie na to pozwolić.

i uruchomiliśmy infolinię, dzięki
której można po polsku uzyskać informacje, dotyczące leczenia w naszych placówkach. Staramy się też,
by w tych oddziałach, w których
najczęściej leczą się Polacy, zawsze
na zmianie był ktoś z personelu, kto
zna język polski.
Największą grupę wśród polskich pacjentów w przygranicznych
szpitalach nadal stanowią rodzące
panie. Poród i pobyt w szpitalu
kosztuje blisko tysiąc euro, jednak
kobiety są gotowe płacić za komfortowe (w porównaniu z polskimi)
warunki. Jeszcze w ubiegłym roku
polskie mamy stanowiły w Schwedt
6 procent. W styczniu tego roku
liczba rodzących Polek wzrosła do
15 procent. Polacy coraz chętniej
korzystają też z usług innych specjalistów.
– Nie tylko na oddziale położnictwa i ginekologii mamy coraz więcej
polskich pacjentek – mówi Tomczyk.
– Coraz więcej Polaków poddaje
się u nas zabiegom i operacjom
ortopedycznym oraz urologicznym.

Nie tylko rodzą
Podobnie jest w klinikach należących do koncernu Asklepios, który
zarządza w Niemczech ponad stoma
szpitalami, w tym w Schwedt, Pasewalku i Birkenwerder koło Berlina.
Przygraniczne kliniki już dawno nastawiły się na polskich pacjentów.
Teraz chcą swoją ofertę rozszerzyć.
– Mamy sporo pacjentów z Polski
– przyznaje Tomasz Tomczyk, menedżer koncernu Asklepios, do którego
zadań należy rozwijanie kontaktów
międzynarodowych, głównie z Polską. – Dlatego przygotowaliśmy
stronę internetową w języku polskim

Pacjent jak klient
O porównanie opieki zdrowotnej
w obu krajach najłatwiej tym, którzy
z niej korzystali. Małgorzata Woś rok
temu przeprowadziła się z rodziną
do Berlina. Jej pierwsze dziecko
przyszło na świat jeszcze w Polsce,
drugie w jednej z berlińskich klinik.
– W Polsce spotkanie z państwową służbą zdrowia oznacza
wieczne czekanie – irytuje się pani
Małgorzata. – W przychodni czeka
się na termin badania, w szpitalu
wysiaduje się w izbie przyjęć, aż
przyjdzie lekarz, a potem aż skierują na dany oddział. W Niemczech

wszystko dzieje się dużo szybciej.
Nie ma też co ukrywać, niemiecki
personel jest dużo milszy. Widać,
że tutaj pacjent jest klientem, który
jeśli będzie zadowolony, to przyjdzie
do tego samego lekarza jeszcze raz
albo poleci go znajomemu. A za
każdym pacjentem idą pieniądze.
W Polsce niby też tak jest, a jednak mam wrażenie, że nie wszyscy z personelu zdają sobie z tego
sprawę.
Oprócz jakości opieki medycznej
i czasu oczekiwania na zabieg czy
operację, ważną rolę w wyborze
szpitala odgrywać też może odległość od niego. Powiatowe szpitale
na polskim pograniczu nie zawsze
dysponują sprzętem najwyższej klasy, bywa, że nie oferują pełnej gamy
usług. Pacjenci zmuszeni są więc
leczyć się w Szczecinie lub innym
większym mieście. Tymczasem są
w naszym województwie miejscowości, których mieszkańcy dużo
bliżej mają do szpitali niemieckich.

Ceny się wyrównują
Po wejściu w życie unijnej dyrektywy polscy pacjenci nie będą
już ponosili pełnych kosztów za
planowe zabiegi. NFZ pokryje jednak koszty leczenia tylko do takiej
wysokości, do jakiej dany zabieg
jest refundowany w Polsce. Pozostałą różnicę pacjent będzie musiał
dopłacić z własnej kieszeni.
– Myślę, że po wprowadzeniu
nowych przepisów przygraniczne
szpitale będą pełne Polaków – uważa dr Rudziński. – Nawet, jeśli część
wydatków pacjenci będą musieli
sami pokryć.
W przygranicznych niemieckich
klinikach ceny zabiegów nie odbiegają jednak wiele od cen w prywatnych gabinetach w Polsce, a bywa,
że są niższe. Trójwymiarowe USG
prenatalne wykonywane prywatnie
kosztuje w naszym kraju od 150 do
300 zł. W szpitalu w Schwedt pacjentki zapłacą za to samo badanie
40 euro. Wkrótce ceny w szpitalach

Tomasz Tomczyk, menadżer koncernu Asklepios. Do jego zadań należy
rozwijanie kontaktów międzynarodowych, głównie z Polską. 


Fot. Monika STEFANEK

Asklepiosa mają być jeszcze niższe.
Ma to umożliwić specjalny system
składek płaconych przez pacjenta
przez jakiś okres na wypadek zabiegu czy operacji. Opłaty pokrywałyby
także korzystanie z usług centrów
medycznych w Szczecinie, Gorzowie
i Stargardzie Szczecińskim, współpracujących z Asklepiosem.
W ten sposób koncern chce
zachęcić Polaków, by korzystali
z usług medycznych w jego placówkach. – Planujemy wprowadzić
system pewnych pakietów, których
wykupienie będzie uprawniało do
opieki ambulatoryjnej w centrach
medycznych w Polsce – mówi Tomczyk. – Sam zabieg czy operacja
będą przeprowadzane zaś w szpitalach po niemieckiej stronie granicy.
Jaki będzie koszt pakietów, Tomasz Tomczyk nie chce na razie
zdradzić. Podobnie jak innych planów, które ma koncern Asklepios.
Jak twierdzi, konkurencja nie śpi,
a o polskiego pacjenta warto walczyć. Zwłaszcza po niemieckiej
stronie granicy, gdzie liczba mieszkańców wciąż maleje.

PROJEKTY I OBAWY

Dawne rozbieżności
O moście w Karnin (Karniner Brücke) słychać na pomorskim pograniczu
przynajmniej od akcji „Ujście Odry
– Krajobraz Roku 1993/1994”, zorganizowanej przez Międzynarodówkę
Przyjaciół Przyrody, która spopularyzowała walory przyrodnicze tego
obszaru. Ujawniła też sprzeczności
interesów między niemiecką wizją
przyszłości Uznamu jako „zielonej
wyspy” o funkcjach wyłącznie rekreacyjno-uzdrowiskowych, a polską
wizją rozwoju Świnoujścia, która te
same walory łączy z rozwojem przemysłowym i usługowo-handlowym.
Wynikiem tych sprzeczności były wieloletnie spory zarówno o przedłużenie
linii Uznamskiej Kolei Uzdrowiskowej
(UBB) do centrum Świnoujścia, jak i
status przejść granicznych do Ahlbecku i planowanego wówczas do Gartz.
Dziś po tamtych sporach nie ma
śladu: kolej UBB jeździ przez granicę,
podobnie jak samochody, a obiekty
przejścia w Gartz okazały się zbędne
tuż po ich otwarciu. Ranga Świnoujścia jako transgranicznej metropolii
całej wyspy rośnie.
Wizja kusząca
Stowarzyszenie Uznamscy Przyjaciele Kolei (Usedomer Eisenbahnfreun-

Będą wymagać zgody?
Polska ma czas na wdrożenie dyrektywy do 25 października 2013 r.
Na razie nic nie wskazuje na to, by
nowe przepisy weszły w życie przed tą
datą. W Ministerstwie Zdrowia trwają
dopiero prace nad ich wdrożeniem.
Według unijnego dokumentu, pacjent
chcący skorzystać z usług medycznych za granicą nie będzie musiał
na to uzyskać wcześniejszej zgody
ubezpieczyciela. Z jednym wyjątkiem.
– W przypadku opieki szpitalnej
i wysokospecjalistycznej, rozumianej
według dyrektywy jako wymagającej
co najmniej jednego noclegu pacjenta
lub użycia wysoce specjalistycznej
i kosztownej aparatury medycznej,
państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg uzyskania uprzedniej
zgody ubezpieczyciela (płatnika) – informuje Agnieszka Gołąbek, rzecznik
Ministerstwa Zdrowia. – Brak zgody
będzie oznaczał, że płatnik nie będzie
zobowiązany do pokrywania w jakimkolwiek stopniu kosztów leczenia
zagranicznego.
Czy Polska wprowadzi taki wymóg? Nie wiadomo. Może tak się
stać na przykład wtedy, jeśli pacjenci
masowo będą korzystać z leczenia za
granicą, a Ministerstwo Zdrowia uzna,
że zbyt wiele pieniędzy „wycieka”
z polskiego systemu opieki zdrowotnej
i zasila placówki medyczne w innych
krajach Unii. Decyzji w tej sprawie na
razie jednak nie ma.
– W Ministerstwie Zdrowia trwają
obecnie przygotowania do wdrożenia
dyrektywy, wobec tego nie sposób jednoznacznie powiedzieć, czy i w jakim
zakresie Polska skorzysta z możliwości wprowadzenia wymogu uzyskania
uprzedniej zgody
na transgraniczne leczenie szpitalne i wysokospecjalistyczne
–
komentuje
Agnieszka Gołąbek.

Monika
 STEFANEK
CYTATY POGRANICZA

O jeden most za daleko?
Dokończenie ze str. I

III

de) od 1992 r. zabiega o odbudowę
zniszczonego wskutek wojny połączenia, w tym oczywiście jego niezbędnej
części, słynnego mostu w Karnin (Hubbrücke). Inicjatywa „Most w Karninie”
(Aktionsbündnis Karniner Brücke) ma
już od polsko-niemieckiego spotkania
założycielskiego w Berlinie (kwiecień
2010) charakter międzynarodowy i
jest „ponadpartyjną, transgraniczną
inicjatywą firm, stowarzyszeń, instytucji oraz osób prywatnych”. Na rzecz
projektu prowadzony jest lobbing w
sferach politycznych i gospodarczych
oraz akcje społeczne i medialne.
Zachowane przęsło mostu jest
wprawdzie unikatowym zabytkiem
techniki, lecz jego entuzjaści mają
całkiem współczesne cele, które dobrze oddaje slogan: „W dwie godziny
z Berlina na Uznam, w trzy – ze
środkowych Niemiec!”. Wizja fal
nowych klientów, wysypujących się
z wagonów kolejowych na wyspie,
kusi zarówno niemiecki, jak i polski
biznes turystyczny. I to tym silniej,
im dłuższe są kolejki na przeprawie
promowej w Świnoujściu (jak i przed
zwodzonym mostem w Wolgaście)
i im częściej siły natury lub awarie
promów odcinają centrum Świnoujścia od reszty Polski.
Wprawdzie przystąpienie Polski do
strefy Schengen znacznie ułatwiło dojazd na wyspę niemieckimi drogami,

to jednak wąskie gardło komunikacyjne świnoujskiego kurortu, przeprawa
promowa, dusi cały organizm.

Wizje konkurencyjne
Premier Sellering ogłosił, że „most
w Karnin to projekt, który jednoczy
Polskę i Niemcy”. Jednak ze Szczecina
i ambasady RP w Berlinie słychać
inne tony. Marcin Zydorowicz, wojewoda zachodniopomorski stwierdził
publicznie, że nie jest zainteresowany
połączeniem Berlin–Świnoujście i że
będzie pilnował tego w komisji polskoniemieckiej. Według niego priorytetem
jest modernizacja połączenia Berlin–
Szczecin-Świnoujście.
Wygląda na to, że obie koncepcje
są wobec siebie konkurencyjne i jeśli
wygra projekt rekonstrukcji połączenia
przez Karnin, to modernizacja linii
Berlin–Szczecin, która i tak jest już
odkładana ad calendas graecas przez
Deutsche Bahn, może w ogóle nie
dojść do skutku.
Towarowe,
znaczy opłacalne?
W Świnoujściu budowa polskiego
odcinka połączenia od granicy w Gartz
do przystanku kolejowego w centrum,
do którego dojeżdża kolej UBB, jest
planistycznie i technicznie możliwa, choć nie starą trasą, zamkniętą
w 1945 r.

Wyspa Uznam. Mapka przebiegu linii kolejowej Berlin-Uznam
Jednak wstępny niemiecki rachunek opłacalności inwestycji wykazuje, że sam ruch pasażerski jej
nie zapewni. Niezbędne byłoby jego
powiązanie z ruchem towarowym.
Twierdzi się, że tylko udział
Świnoujścia w przewozach towarowych na tej linii mógłby podnieść
jej rentowność. Ale opinie na temat
ewentualnych korzyści i skutków
wprowadzenia pociągów towarowych
na wyspę są podzielone. Po obu stronach granicy. Słychać obawy przed
negatywnymi tego skutkami dla przy-

rody i uzdrowiskowo-turystycznych
walorów tej części wyspy. Pojawia
się też obawa o wzrost konkurencyjności Świnoujścia wobec niemieckich portów Meklemburgii-Pomorza
Przedniego. Polskie pomieszanie
uczuć najlepiej oddaje komentarz
Andrzeja Pawełczyka, zamieszczony po spotkaniu na Balticportal (5
marca 2012).

Ile pociągów, jakie towary?
Pawełczyk pisze, że „pasażerskie
połączenie kolejowe Świnoujścia z

Berlinem jest naturalnym wynikiem
procesu integracji w Europie i może
być ważne dla dalszego rozwoju
miasta”. Jednak stanowisko strony
niemieckiej, „uzależniające uruchomienie linii osobowej od wprowadzenia przewozów towarowych”,
może przedsięwzięciu zagrozić. Planowana linia kolejowa przebiegałaby bowiem przez miasto i już z tego
powodu samo „wprowadzenie ruchu
pasażerskiego budzi wiele emocji”
ze względu na jego uciążliwość, a
co dopiero „związanie go z ciężkim
ruchem kolejowym”.
Strona niemiecka uważa, że „rachunek ekonomiczny trasy kolejowej
zbilansuje się przy minimum dwóch
pociągach towarowych dziennie”,
ale nikt „nie określił – zauważa Pawełczyk – maksymalnego natężenia
ruchu towarowego. Należałoby też
zadać pytanie o rodzaj materiałów, które miałyby być przewożone.
Pawełczyk proponuje więc, żeby
fachowe grupy robocze, które pracowałyby nad koncepcją połączenia,
powołać także po stronie polskiej.
Chodzi też o odpowiedź na pytanie,
czy jeśli połączenie się odtworzy,
to „niemieccy turyści przyjadą do
Świnoujścia, czy przez nie tylko
przejadą w drodze do Cesarskich
Kurortów”. Coś trzeba by zrobić,
żeby się zatrzymali – konstatuje

Pawełczyk – bo „sama plaża nie
wystarczy”.

Wszystkie mosty
są potrzebne
Michał Barkas, świnoujski dziennikarz (Balticportal), jest pełen uznania
dla politycznych i lobbystycznych talentów dr. Günthera Jikeli, przewodniczącego Inicjatywy „Most Karniński” i
radnego powiatu Greifswald-Vorpommern (SPD). Zdaniem Barkasa, to
jemu projekt zawdzięcza swoją obecną
„wysoką falę” i polityczne „zielone
światło” zarówno ze Schwerina, jak
i z Berlina.
Dr Jikeli jest świadomy oporów części polskiej administracji wobec jego
wizji i uważa, że sprzeczności można
przezwyciężyć, łącząc oba pożądane
połączenia kolejowe Berlina z sąsiadami, przez Karnin i obecne, przez
Angermünde, w jeden projekt polskoniemiecki i europejski.
Wtedy wizje nie będą konkurencyjne i nie będzie
obaw, że któryś
projekt idzie „o
jeden most za
daleko”. Wszystkie mosty będzie
można sensownie wykorzystać.

Andrzej

KOTULA

■■ Nie chodzi o to, żeby na
pograniczu likwidować różnice w mentalności i różnice
kulturowe między Polakami
a Niemcami. Nie chodzi o to,
żeby budować jakąś wspólną
kulturę po to, żeby przypodobać się drugiemu. Bogactwem
jest różnorodność, jesteśmy
dla siebie ciekawi, bo jesteśmy
inni. Gdybyśmy pracowali,
żyli i zachowywali się według
jednego schematu, to byłoby
nudne.
Petra HINZE, Izba Handlowo-Przemysłowa, Neubrandenburg
■■ Granica nadal jest w głowach. Wciąż mało Niemców
uczy się polskiego, a angielski
na pograniczu nie wystarczy.
Nie wystarczy też do tego, żeby
poznać i zrozumieć drugi kraj
i jego mentalność. Nie udało
się zadomowić języka polskiego
w szkołach, nie ma też jeszcze
gotowości rodziców do tego, by
ich dzieci uczyły się polskiego.
Na południowym pograniczu
działa uczelnia czesko-niemiecko-polska. W Szczecinie od
wielu lat mówi się o konieczności nasilenia pracy edukacyjnej, o powołaniu Akademii
Pogranicza. Władze miasta tę
inicjatywę popierały i na tym
się kończyło.
Georg MILBARDT, premier Saksonii w latach 20022008
3670-12-C
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POMORZANIE

Nowe lotnisko zaprasza

Dr Karol Koczy
WYBITNA postać
szczecińskiej humanistyki
– dr Karol Koczy otrzymuje
dziś Krzyż Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec.
Dr Karol Koczy tworzył germanistykę w Szczecinie, był pierwszym
kierownikiem Zakładu Filologii
Germańskiej, który zaczął pracę
w 1983 r. w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Był dyrektorem
Katedry Filologii Germańskiej,
a następnie Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczycielem i promotorem
dokonań pokoleń szczecińskich
germanistów, inicjatorem Zeszytów
Naukowych „Colloquia Germanica
Stetiniensa” i przyznawanego przez
kilka lat Zachodniopomorskiego
Studenckiego Nobla.
Zanim utworzył germanistykę
w Szczecinie, tworzył ją na Uniwersytecie Śląskim. I na Śląsku,
i w Szczecinie nie było to wówczas
łatwe. Niemało czasu zajmowało
przekonywanie decydentów, że germanistyka to nie „germanizacja”,

lecz jeden z kluczy do pokojowego,
sąsiedzkiego poznawania się obu
narodów, polskiego i niemieckiego.
Dr Karol Koczy uczył studentów.
Dzięki niemu poznawali język
niemiecki i niemiecką kulturę oraz
trudne sprawy polsko-niemieckich
kontaktów. Zapraszał do Szczecina
wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki i kultury, opiekował się
magistrantami i doktorantami,
dzięki czemu powstawały opracowania, nierzadko pierwsze w Polsce po 1945 r., m.in. o niemieckiej
literaturze Szczecina i Pomorza.
Jednym z głównych tematów
jego pracy naukowej był problem
wojny w niemieckojęzycznej literaturze XX w. W tym kontekście zajmował się także wątkami
polskimi, ojczyźnianymi, sprawą
wysiedleń i wypędzeń.
Na szczególną uwagę zasługują
zwłaszcza trzy książki Karola Koczego: „Hauptmanniana” (prekursorskie opracowanie twórczości
noblisty z Jeleniej Góry, Gerharda
Hauptmanna), „Mała pochwała
wielkiego Grassa” (popularna

PROJEKTY

Pomorskie
dziedzictwo kultury
KSIĄŻNICA Pomorska i Biblioteka Uniwersytecka w Greifswaldzie
zakończyły wspólny projekt, którego
celem jest ratowanie i upowszechnianie historycznych czasopism pomorskich.
Pomorskie zbiory czasopism zostały w czasie wojny i po wojnie
rozproszone i w dużej części zniszczone. Dlatego tak ważna jest ochrona tych, które ocalały. Potrzebna
jest m.in. ich digitalizacja. Podjęli
się tego bibliotekarze Książnicy Pomorskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej
w Greifswaldzie. Pozwoli to też obu
bibliotekom udostępniać czasopisma
w Internecie. Projekt realizowany był

w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA SGP Euroregionu Pomerania, dofinansowany
w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia
2007-2013 i z budżetu państwa.
Książnica współpracuje też z Krajową Biblioteką Meklemburgii-Pomorza
Przedniego w Schwerinie. Jedno ze
wspólnych przedsięwzięć to książka
„Sąsiad z papieru. Powojenna granica
polsko-niemiecka w zwierciadle prasy
pogranicza w latach 1945 – 2010”,
opracowywana przez Berndta Aischmana we współpracy z dr. Tomaszem
Ślepowrońskim. 
(b.t.)

Dyrektorzy, od lewej: Lucjan Bąbolewski (Książnica Pomorska) i dr Frank Pille
(Krajowa Biblioteka w Schwerinie)
Fot. Robert STACHNIK

monografia twórczości drugiego
noblisty) i „Metodyka nauczania
języka niemieckiego”.
Nie sposób wyliczyć tu wszystkich zasług dr. Koczego: nauczyciela, dydaktyka, literaturoznawcy,
autora podręczników, tłumacza
niemieckiej literatury, zwłaszcza
poezji, na język polski, współorganizatora konkursu „Dzieje
Szczecińskich Rodzin w XX wieku”, organizatora i wieloletniego
prezesa Polskiego Towarzystwa
Neofilologicznego.
Dr Karol Koczy mieszka
w Szczecinie. Jest na emeryturze,
na uboczu, trapiony chorobami.
Najwyższe odznaczenie Republiki
Federalnej Niemiec wręczy mu
dziś na Uniwersytecie Szczecińskim (godz. 9.30) ambasador RFN
w Warszawie, Rüdiger Freiherr
von Fritsch. Warto przypomnieć,
że spośród szczecinian Krzyżem
Zasługi RFN uhonorowani zostali
m.in.: abp. Kazimierz Majdański,
abp Marian Przykucki, prof. Tadeusz Brzeziński i prof. Eugeniusz
Kus. 
(b.t.)

Biennale
z polskimi
akcentami
JUTRO (27
kwietnia)
zaczyna się
w stolicy
Niemiec 7.
Berlińskie
Biennale.
Kuratorem
jest Artur
Żmijewski,
artysta,
twórca
instalacji
multimedialnych i redaktor artystyczny „Krytyki Politycznej”. Partnerem
biennale jest m.in. Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie.
Berlińskie Biennale to wielki przegląd sztuki współczesnej i okazja obejrzenia prac współczesnych artystów
z całego świata. Głównym tematem
biennale tegorocznego jest szeroko pojęta zmiana. Wiele z prac powstanie „na
żywo”, przy udziale publiczności. Artyści
zamierzają też pytać, czym jest sztuka,
jakie są jej granice, jak rola w życiu społecznym i politycznym. Jedną z pierwszych akcji będzie „Bitwa o Berlin 45”.
Spektakularna akcja, przygotowana
przez Macieja Mieleckiego, zostanie
zaprezentowana 29 kwietnia (godz.
14) jednocześnie w Berlinie (Spreepark
Treptow) i Warszawie. Biennale potrwa
do 1 lipca. Szczegóły: www.berlinbiennale.de. 
(ste)
Biennale organizuje KW Institute
for Contemporary Art (Auguststrasse
69). Dojazd: U6, U8, S1, S2, S25
do stacji Hackescher Markt, Oranienburger Strasse, Rosenthaler Platz, Weinmeister Strasse, Oranienburger Tor

Zielone Świątki

Dzień Matki

PFINGSTEN – Zielone Świątki – wypadają w tym roku
27 maja. W Niemczech jest to święto dwudniowe, w tym
roku 27-28 maja (niedziela i poniedziałek, poniedziałek
też jest dniem wolnym od pracy).
Weekend Zielonych Świątek to na Pomorzu Przednim
(Vorpommern) to doroczne Dni Sztuki Otwartej (26-28
maja). W tych dniach od Rugii do granicy z Polską artyści
otwierają dla gości swoje pracownie i galerie. Wstęp –
jak co roku – bezpłatny. Będzie można odwiedzić ponad
sto pracowni i galerii, poznać artystów w ich miejscach
pracy. Prywatne galerie i pracownie otwarte będą także
tuż przy granicy z Polską, m.in. na wyspie Uznam,
w wiosce Rieth nad Zalewem Szczecińskim, w Ahlbecku,
Hintersee i Gegensee. Szczegóły: www.kunst-offen.net.

WZIĄŁ SIĘ z Anglii, gdzie w XIII w. czczono Matkę-Kościół.
7 maja 1907 r. Anna Jarvis, Amerykanka, w drugą rocznicę
śmierci swojej matki, zgłosiła inicjatywę ustawowego Dnia
Matki. Już dwa lata później Dzień Matki obchodzony był
w 45 stanach USA. 8 maja 1914 r. ustalono, że terminem
Święta będzie druga niedziela maja. Tak jest w Niemczech.
W tym roku Dzień Matki będzie tam w niedzielę, 13 maja.
W Polsce Dzień Matki jest 26 maja.
13 maja na Dzień Matki zaprasza Ogród Zoologiczny
w Ueckermünde. „Kurier…”, jak co roku w maju, też będzie tam obecny. W tym roku również drukujemy kupony
rabatowe do zoo, upoważniające rodziny (do pięciu osób)
do 10 proc. zniżki przy zakupie biletów. Pierwszy kupon
w najbliższy piątek.

Z Na trzy tygodnie przed uruchomieniem Portu im. Willy’ego Brandta
lotnisko otworzy swoje podwoje dla zwiedzających. Przez dwa dni (12
i 13 maja) będzie można obejrzeć terminal lotniczy i teren wokół lotniska.
Nowy port lotniczy znajduje się obok lotniska Schönefeld. Z centrum
Berlina można dojechać do niego pociągami Airport-Express i kolejką
miejską (S-Bahn). Pierwsze samoloty wystartują z portu 3 czerwca.
Rocznie lotnisko ma obsługiwać 24 mln podróżnych. Szacuje się, że
około 10 proc. pasażerów będą stanowić Polacy. Z nowego lotniska
będzie można udać się do 172 miejsc w 50 krajach świata. 
(ste)
Na zdjęciu: hala lotniska, schody i windy, zjazdy do podziemnego
dworca kolei
Foto/Grafik: Alexander Obst/Marion Schmieding, Flughafen Berlin Brandenburg

WIADOMOŚCI

PROPOZYCJE

■ KRZYSZTOF Penderecki otrzyma w tym roku prestiżową Nagrodę
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Uroczystość odbędzie się 7
maja we Frankfurcie nad Odrą.
■ JOLANTA Rudnik z Radia Koszalin i Grzegorz Fedorowski
z TVP Szczecin znaleźli się wśród
osiemnastu polskich i niemieckich dziennikarzy, nominowanych do tegorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy.
Nazwiska laureatów ogłoszone
zostaną 15 maja podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów
w Schwerinie
■ ZACZYNAJĄ się żniwa szparagowe. Największe plantacje
szparagów znajdują się w Beelitz
(Brandenburgia). Przy zbiorach
pracuje wielu Polaków.
■ DELAGACJA Kargowej (Sprewa – Nysa – Bóbr) uczestniczyła
w obchodach 70-lecia Muzeum
„Stara Piernikania” w Weissenbergu. Podczas uroczystości dr
Gerhard Schiller przedstawił
referat „900-lecie pierników”,
a Irmgard Wenzel, przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz
Muzeum „Stara Piernikarnia”
omówiła dzieje muzeum. Przewodnicząca Rady Miasta Kargowa, Danuta Wilińska-Grzesiuk,
odczytała list gratulacyjny od
burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
■ STOWARZYSZENIE Europejskich Regionów Granicznych
(SERG/AGEG) funduje corocznie
nagrodę Cross Border Award
„Sail of Papenburg”. Nagradzane
są szczególne osiągnięcia we
współpracy transgranicznej na
płaszczyźnie kulturalnej, gospodarczej, ekologicznej i społecznej.
W tym roku nagroda ta została
przyznana Ochotniczym Strażom
Pożarnym z Markosic i Gross
Gastrose (Nysa-Sprewa-Bóbr).
W uzasadnieniu napisano m.in.,
że szczególna przyjaźń, jaka zawiązywała się przez lata między
mieszkańcami niemieckiej wsi
Gross Gastrose i polskich Markowic, rozpoczęła się od odwiedzin
łodzią przez Nysę, a „spotkania
obu wsi i stały się siłą napędową
porozumienia międzyludzkiego”.

■ WEEKEND Galerii. 27-29
kwietnia zapraszają berlińskie
galerie sztuki współczesnej.
Wernisaże organizuje kilkadziesiąt galerii, głównie w dzielnicach Kreuzberg, Mitte, ale też
Schöneberg, Charlottenburg,
Wedding itd. Galeria Zak-Branicka (Lindenstrasse 35) zaprasza
na otwarcie wystawy Joanny
Rajkowskiej. Kilkaset metrów
od galeriowca, w którym się
znajduje, jest Martin-GropiusBau, a tam wystawa współczesnej
sztuki amerykańskiej.
■ NOC Walpurgii. Ostatnia noc
kwietnia to w Niemczech tradycyjna Noc Walpurgii, a więc
zlotów czarownic i ognisk, ostatecznie wyganiających zimę.
Na Noc Walpurgii zaprasza 30
kwietnia m.in. zamek w Penzlin
koło Neubrandenbrga. O godz.
17.30 zaśpiewają tam czarownice,
będą wybory Czarownicy Zamku,
nocne spacery po mrocznych
podziemiach (wśród narzędzi
tortur!), muzyka i show ogni
sztucznych.
■ MAJOWE drzewka. Początek maja to w Niemczech dni
tradycyjnego witania wiosny.
Na centralnych placach wielu miejscowości budowane są
majowe drzewka, dekorowane
kwietnymi wieńcami. Gromadzą się przy nich całe dzielnice
i wsie, organizowane są zabawy,
konkursy, loterie.
■ UECKERMÜNDE. W Spichlerzu Kultury (Kulturspeicher)
wystawa obrazów Małgorzaty
Pastuszek ze Stargardu Szczecińskiego. W Zamku Książąt
Pomorskich wystawa instalacji
drugiej stargardzianki, Małgorzaty Brejdak, zorganizowana razem
z Zamkiem Książąt Pomorskich
w Szczecinie.
■ KOSZALIN. Muzeum (ul.
Młyńska 37-39). Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia
do dzisiaj. Wystawa z Centrum
Kultury Prus Wschodnich w Ellingen (Bawaria), przygotowana
z okazji 700. rocznicy przeniesienia głównej siedziby Zakonu
Niemieckiego (Krzyżackiego)
z Wenecji do Malborka.

Redakcja: Bogdan Twardochleb
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