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Liczba polskich pacjentów w Schwedt wzrosła o 30 procent

Do lekarza za miedzę
Monika STEFANEK

CZTERY miesiące od wejścia w życie unijnej dyrektywy,
umożliwiającej Polakom refundację kosztów za
leczenie w krajach UE, Polska wciąż nie przygotowała
wcielających ją w życie przepisów. Mimo to niemieckie
szpitale przy granicy notują wzrost polskich pacjentów.

Siostra Birgit i Tomasz Tomczyk z tabliczkami w języku polskim
Fot. Monika STEFANEK

Teoretycznie od 25 października ub.r. Polacy mogą swobodnie wybrać kraj Unii, w którym chcą się leczyć, a Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zwrócić koszty leczenia
do takiej kwoty, jaką płaci za dane zabiegi czy operacje
w kraju. W praktyce polscy pacjenci nie mogą korzystać
z tych udogodnień. Projekt ustawy, zawierający zasady refundowania leczenia za granicą, jest wprawdzie gotowy, ale
nie trafił jeszcze do Sejmu. Trudno więc wyrokować, kiedy
nowe przepisy wejdą w życie.
Do niemieckich przygranicznych szpitali trafia jednak coraz
więcej polskich pacjentów, którzy zirytowani czekaniem na
przepisy, a często koniecznością długiego czekania na leczenie
w Polsce, opłacają zabiegi i operacje z własnej kieszeni. Na
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pograniczu, z bliskości Polski, najbardziej korzystają szpitale
w Schwedt i Pasewalku.
– Liczba polskich pacjentów w Schwedt wzrosła w ciągu
trzech ostatnich lat o 30 procent – informuje Tomasz Tomczyk,
prezes spółki Asklepios Poland. – W Pasewalku również notujemy większe zainteresowanie Polaków naszymi usługami,
choć jeszcze nie tak duże jak w Schwedt.
Polskich pacjentów można spotkać m.in. na oddziałach
ortopedii, ginekologii, położnictwa i urologii. Ceny zabiegów
zwykle nie odbiegają wiele od cen w prywatnych gabinetach
w Polsce, a bywa, że są niższe. Tomczyk uważa, że wzrost liczby
pacjentów z Polski to m.in. wynik uruchomienia infolinii po
polsku. Od kilku miesięcy w Szczecinie działa też centrum
medyczne, w którym przyjmują polscy lekarze, pracujący na co
dzień w klinikach w Schwedt i Pasewalku. Wraz z wdrożeniem
unijnych przepisów, Polaków w przygranicznych szpitalach
będzie zapewne jeszcze więcej.
Jednak zapowiadana szumnie możliwość leczenia w krajach Unii i uzyskania częściowego zwrotu kosztów, w praktyce
może nie wyglądać tak różowo. Fundacja „My, Pacjenci”,
która uczestniczyła w konsultacjach społecznych projektu
ustawy wdrażającej dyrektywę, uważa, że jest w niej „szereg
ograniczeń i rozwiązań o charakterze uznaniowym, które stwarzają zagrożenie dla praw pacjentów i obywateli do swobody
leczenia za granicą”.
Wiadomo, że część zabiegów dokonywanych za granicą,
będzie wymagała wcześniejszej zgody Narodowego Funduszu
Zdrowia. Chodzi głównie o zabiegi wysoko specjalistyczne,
których przeprowadzenie jest wyjątkowo drogie. Ale nie tylko.
Na liście znalazły się – co krytykuje Fundacja „My, Pacjenci”
– także zabiegi, które trudno uznać za wysoko specjalistyczne,
np. rezonans magnetyczny. Pacjent będzie się też musiał liczyć
z odmową refundacji leczenia za granicą.
– Zgody będzie można odmówić w szczególności wtedy gdy
dane świadczenie nie będzie objęte koszykiem świadczeń
gwarantowanych lub będzie mogło zostać udzielone w Polsce
w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania – informuje Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Niemieckie szpitale przygraniczne od dawna przygotowują
się na większe zainteresowanie polskich pacjentów. Lekarzy
z Polski można spotkać nie tylko w Schwedt czy Pasewalku,
lecz też we Frankfurcie nad Odrą i Görlitz.
Dokończenie na str. IV
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Serwis co tydzień
GDZIE znaleźć najbardziej kompetentny serwis
informacji z pogranicza polsko-niemieckiego? Na
portalu Transodry (www.transodra-online.net).
Przegląd prasy Transodra publikuje co tydzień
informacje polityczne, gospodarcze, kulturalne z pogranicza. W każdy wtorek rozsyłane są nieodpłatnie
do abonentów dwa wydania – polskojęzyczne i niemieckojęzyczne. Pierwsze przynosi syntetyczny serwis
z Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, drugi – z Dolnośląskiego, Lubuskiego
i Zachodniopomorskiego.
Transodra jest niezastąpionym źródłem wiedzy
o całym pograniczu. Portal powstał kilka lat temu
z inicjatywy Polsko-Niemieckiego Klubu Dziennikarzy „Pod Stereotypami” i Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Brandenburgii. Wcześniej Transodra
ukazywała się w formie papierowej w Szczecinie.
Internetowa Transodra opracowywana jest przez
dwunarodowy zespół dziennikarzy i tłumaczy. W różnych latach wspomagana była finansowo przez
Towarzystwo Niemiecko-Polskie Brandenburgii, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo
Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii,
samorządy przygraniczne, kilka osób prywatnych.
Jej pracę wspierają stowarzyszenia. Jednak finanse
Transodry były i są zbyt skromne jak na potrzeby
portalu.
Wiadomości grupowane są w działach: pogranicze
polsko-niemieckie, współpraca przygraniczna, miejscowości/regiony, ludzie pogranicza, mała ojczyzna,
język sąsiada, inicjatywy/projekty, inne pogranicza,
polityka, kultura i społeczeństwo, gospodarka i sprawy socjalne, ekologia. Transodra to także bogate
archiwum wiadomości.
Ostatnio portal wprowadził możliwość wykupienia
na zasadzie mecenatu całorocznego abonamentu
(48 euro). Wykupują już go gminy i osoby prywatne,
aczkolwiek nie ma ich jeszcze zbyt wiele.
Dostęp do Transodry jest bezpłatny. www.transodra-online.net.
(b.t.)

z dr. Marcinem Majewskim, dyrektorem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

Historię opowiedzieć atrakcyjnie
– Z KOLEGAMI z Niemiec mamy
wspólne tematy badawcze, jak
choćby ceramika nowożytna i kafle. W tej sprawie przyjadą do nas
niebawem archeolodzy ze Stralsundu i Rostoku, którzy też nią się
zajmują: Gunnar Möller, Claudia
Hoffmann i Ralf Mulsow. Z Ralfem
Mulsowem nawiązaliśmy kontakt,
prowadząc badania w Reczu, gdzie
trafiliśmy na lawaterze…
– …powiedzmy, że były to średniowieczne naczynia ceramiczne
na wodę do mycia.
– No właśnie. On żył lawaterzami z Rostoku, badał, nie miał
żadnego egzemplarza z Polski,
a dowiedział się, że my mamy
i do nas napisał. Chcą przyjechać,
bo temat nowożytnej ceramiki,
której jedna z odmian często nazywana jest ceramiką polską, jest
bardzo żywy, chcą zobaczyć nasze
zbiory. Mam pewne podejrzenia,
która to jest ta polska ceramika.
W żadnych dokumentach nie znalazłem wyjaśnień. Wiadomo tylko,
że garncarze z Reska podrabiali
polską ceramikę, zaniżając jej jakość i wartość.
– Kontakty stargardzkiego
muzeum z partnerami niemieckimi w ostatnich latach wiążą
się jednak głównie z projektami
dofinansowywanymi z funduszy

europejskich poprzez Euroregion
Pomerania.
– Jeżeli mówimy o naszym projekcie z Neubrandenburgiem, który
ciągle trwa, bo został zamierzony
na pięć lat, to z poparciem kolegów z Neubrandenburga w osobie
dr. Rolfa Vossa, dyrektora tamtejszego Muzeum Regionalnego,
staramy się teraz o fundusze na
projekt edukacyjny, który będzie
realizowany w zmodernizowanej
bastei, oddanej do użytku w ubiegłym roku.
– Średniowieczną basteję odnowiono w Stargardzie, a w Neubrandenburgu średniowieczny
klasztor franciszkanów.
– Mamy tablety, na które chcemy zrobić oprogramowanie edukacyjne, związane z basteją i historią
miasta. W bastei jest możliwość
przenoszenia obrazów z tabletów
na duży ekran, żeby uatrakcyjnić
tym samym zajęcia edukacyjne
z uczniami. Inna sprawa: 17 maja
będzie u nas Noc Muzeum. Przyjadą na nią koledzy ze Stowarzyszenia Muzealników w Neubrandenburgu, głównie emerytowani
pracownicy muzeów, którzy chcą
zwiedzić i miasto, i basteję.
– W ubiegłym tygodniu po raz
kolejny byli państwo w Neubrandenburgu.

Dr Marcin Majewski, dyrektor stargardzkiego muzeum, w swoim gabinecie
– Partnerami projektów są miasta Neubrandenburg i Stargard,
muzea pełnią w nich funkcje merytoryczne. Pojechał więc wiceprezydent Stargardu, pan Rafał Zając,
szefowa Wydziału Kultury, Sportu
i Turystyki, pani Elżbieta Świderska, no i ja. To były rozmowy na
temat nowych projektów, które oba
miasta chciałyby realizować z wy-

Fot. (b.t.)

korzystaniem funduszy Pomeranii,
dotyczące trasy muzealnej.
– W Neubrandenburgu już ją
mają.
– Mają i chcą udoskonalić, a my
chcemy taką trasę w Stargardzie
stworzyć na kanwie szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza”, czyli
naszych zabytków, oczywiście także murów obronnych, bo to jest

nasz wizerunkowy punkt wspólny
z Neubrandenburgiem. Przy okazji
Stargard chciałby odnowić zasadnicze partie murów.
– Jak ma wyglądać w Stargardzie trasa muzealna?
– Przygotowujemy jej koncepcję, to znaczy wybieramy obiekty,
które mają się na niej znaleźć
i to, co zwiedzający będą mogli w nich zobaczyć. Obie trasy,
stargardzka i neubrandenburska,
będą kompatybilne. Z kolegami
z Neubrandenburga przygotowujemy też dwa-trzy projekty „miękkie”, ogólnie mówiąc związane
z popularyzacją naszych zbiorów.
Teraz chodzi przede wszystkim
o dwutomowy, dwujęzyczny katalog wystaw w naszych muzeach.
Rozmawiamy właśnie na ten temat i niebawem znów spotkamy
się w Neubrandenburgu. Jeden
tom będzie dotyczył Stargardu,
drugi Neubrandenburga, oba będą
we wspólnej obwolucie, w obu
będzie też część dotycząca muzeum partnerskiego. Chcemy do
tego stworzyć komplet niewielkich
popularnych książeczek mówiących o poszczególnych częściach
wystaw, na przykład o rzemiośle,
szkolnictwie, życiu religijnym, samorządzie, jurysdykcji.
Dokończenie na str. II
1579-14-A
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Historię opowiedzieć atrakcyjnie
Dokończenie ze str. I
– Taki schemat ma multimedialna wystawa w bastei.
– Cały czas rozwijamy program, który de
facto zaczął się od renowacji bastei i stworzenia tam nowoczesnego muzeum. To był
impuls. Katalogi będą w językach polskim
i niemieckim, a trójjęzyczne, z językiem
angielskim, będą audioprzewodniki dla trasy
muzealnej. Chcemy też stworzyć trójjęzyczne audioprzewodniki do indywidualnego
zwiedzania miasta, które byłyby do pobrania
w naszym muzeum. Chcielibyśmy, żeby
z takim przewodnikiem i specjalną kartą
elektroniczną można było wejść także do
ciekawych obiektów, w których nie będzie
nikogo z obsady muzeum. Turysta byłby
w nich sam. W Neubrandenburgu też będą
to chcieli wprowadzić.
– Czy klasztor franciszkanów w Neubrandenburgu, kompatybilna część wspólnego projektu, jest już czynny po renowacji?
– Muzeum jest tam już otwarte.
Nie wszystkie urządzenia multimedialne już tam działają, ale jeszcze jest
czas. W Neubrandenburgu, podobnie
jak w Stargardzie, też są restaurowane
średniowieczne mury obronne.
– Realizowany był jeszcze wspólny
projekt miast Bernau i Stargard.
– Został zrealizowany. Przy wsparciu
Pomeranii została odnowiona w Stargardzie Brama Wałowa, a w Bernau
odtworzono Bramę Młyńską.
– Wróćmy do kontaktów Stargardu
z Neubrandenburgiem. Oba miasta są
w jakimś sensie podobne. Mają podobną
liczbę mieszkańców i problemy społeczne,
tworzą wizje swojej przyszłości, mają mury obronne i wały wokół starówek, które
pod koniec wojny i tuż po wojnie zostały
bardzo poważnie zniszczone. W czasie
wojny w obu były obozy jenieckie.
– Dlatego też jest wiele problemów,
w których rozwiązywaniu mogą pomóc oba
muzea. Robimy to. W grudniu pokażemy
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u nas wystawę, mówiącą o odbudowie
klasztoru franciszkanów w Neubrandenburgu, a przygotowujemy wystawę o pracach
w stargardzkiej bastei, która będzie pokazana w Neubrandenburgu. W obu muzeach
są informacje o obu naszych miastach,
myślimy też o wspólnych elementach, jakie
znajdą się na trasach muzealnych w Stargardzie i Neubrandenburgu. Chcielibyśmy
na przykład przy udziale kolegów z Neubrandenburga przypomnieć wojnę 30-letnią,
która mocno dotknęła oba miasta.

strzeń przy bastei. Prowadzimy rozmowy
z grupami rekonstrukcyjnymi, które specjalizują się w wojnie 30-letniej. Zachował
się opis zdobycia miasta przez wojska
szwedzkie.
– Opis zdobycia Neubrandenburga
też się zachował.
– Chcemy to wykorzystać. Dodam
jeszcze, że tradycyjnie, od lat, współpracujemy też ze Stralsundem. Myślimy
o wspólnej wystawie na temat badań
archeologicznych w naszych miastach.

Fragment multimedialnej wystawy w stargardzkiej bastei
– Na Pomorzu trzeba tę wojnę
przypominać, choć Polska w niej nie
uczestniczyła.
– Ale to była wojna m.in. tutejsza,
mocno wpłynęła na dzieje Meklemburgii,
w której jest Neubrandenburg, a zwłaszcza naszego Księstwa Pomorskiego. Za
cztery lata minie 400 lat od jej wybuchu.
W tym roku jako muzeum będziemy
przygotowywać Dzień Historyczny na Dni
Stargardu. Chcemy wykorzystać prze-

Fot. b.t.

– Jak stargardzianie przyjmują odnowioną basteję?
– Myślę, że dobrze. Jak w całym muzeum, tak i w bastei organizujemy sporo
zajęć głównie dla grup, na które chętnych
jest tak wielu na przykład teraz, w czasie
ferii, że brakuje miejsc. Mniej jest turystów
indywidualnych, ale myślę, że w miarę
wzbogacania naszej oferty będzie ich przybywać. Basteja to obiekt, którym należy się
chwalić. Wielką popularnością cieszą się
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Zmarł Gerhard Scherer

dziecięce urodziny, albo imieniny organizowane w bastei. Terminy są zarezerwowane
już do kwietnia i później, a próbują zgłaszać
się na nie także osoby, które już dawno
przekroczyły wiek dziecięcy. Można u nas
zorganizować urodziny na książęcym dworze, kiedy jubilat będzie księciem, a jubilatka
księżniczką lub księżną, można spotkać
się z Dawidem Herlitzem, XVI-wiecznym
stargardzkim astronomem, astrologiem, medykiem, odkrywcą komet, można obchodzić
swoje święto z bohaterami stargardzkich
legend. Wszystko trwa dwie, trzy godziny,
głównie w soboty, a gdy sobotnich terminów
brakuje – także w inne dni tygodnia.
– Im bogatsza oferta, tym więcej
pracy. Tak płaci się za pomysłowość.
– Coraz popularniejsze są nasze Spotkania Czwartkowe, poświęcone historii
Stargardu i Pomorza. Niedawno mówiliśmy o browarnictwie, niebawem będziemy
mówić o chorobach dawnych stargardzian.
Wiedza na ten temat jest efektem naszych
badań archeologicznych i antropologicznych. Od marca rusza nasz nowy projekt,
realizowany wspólnie z powiatem stargardzkim i Stowarzyszeniem Wiejska Inicjatywa
Rozwoju. Otóż dzieci z wsi powiatu stargardzkiego będą przyjeżdżać na zajęcia
do bastei, z czego bardzo się cieszymy.
Przewidujemy, że odwiedzi basteję ponad
siedemset dzieci, które bez tego programu
nie miałyby szans dotarcia do niej. Niebawem ukaże się też książka edukacyjna
autorstwa Marcina Burdzieja dotycząca
historii wsi powiatu stargardzkiego.
– Uruchomili państwo aplikację muzealną na smartfony.
– Chcemy, żeby podobne aplikacje
były też do pobrania przy ważniejszych
obiektach przygotowywanej trasy muzealnej w całym Stargardzie.
– Warto więc było restaurować i unowocześniać basteję?
– Bezwzględnie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB

ZMARŁ Gerhard Scherer, twórca
i dyrektor Europaschule – Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. Nagła wiadomość poraziła
wczoraj Jego szkołę, jej społeczność,
wielu mieszkańców Polic, Szczecina, pogranicza. Miał 59 lat.

Niemiecko-polska szkoła powstała w 1995 r. Była placówką
eksperymentalną, lecz od początku
miała swoje, bardzo racjonalnie obmyślone zasady działania.
Powstała w ścisłej współpracy
z Zespołem Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach, przy
zaangażowaniu szczecińskiego
Kuratorium Oświaty, ostatniego konsula generalnego RFN
w Szczecinie, młodego wówczas
Euroregionu Pomerania. Ale jej
faktycznym duchem sprawczym
i opiekuńczym był zawsze Gerhard Scherer. Żył jej sprawami,
sprawami uczniów i rodziców,
walczył o nią, rozwijał, modernizował, budował jej wizerunek,
tworzył szkolną społeczność wolną

od resentymentów i stereotypów,
otwartą i barwną.
Stworzył szkołę, która oddziaływała na cały region i ten region
inspirowała. Nie było to łatwe, bo
przeciwności mnożyły się nieraz,
ale dawał im radę. Aż do teraz.
Gimnazjum w Löcknitz szczyci się wieloma sukcesami, m.in.
tym, że jest jedną z dwudziestu
dwóch szkół w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, mających tytuł
„Szkoła bez rasizmu – Szkoła
opiekuńcza”. O tytuł ten stara
się wiele placówek, a otrzymują
go tylko wybrane, spełniające
surowe kryteria. W ubiegłym roku
gimnazjum otrzymało prestiżową
Nagrodę Polsko-Niemiecką, przyznawaną przez ministów spraw
zagranicznych Polski i RFN. Wagę
nagrody podkreśla fakt, że drugim
laureatem było miasto Wrocław.
Gimnazjum prowadzone przez
dyrektora Gerharda Scherera zawsze stawało wśród najlepszych.
Kilka lat temu w jednym z prasowych wywiadów Gerhard Scherer
mówił: „Uważam siebie za Europejczyka narodowości niemieckiej.
Jestem Europejczykiem z przekonania i mieszkam na europejskim
pograniczu. Dla mnie Berlin jest
daleko, Schwerin także jest daleko. Dla mnie bliski jest wielki
Szczecin z jego sklepami i ofertą
kulturalną. Dlatego na zakupy
chętniej jeżdżę do Szczecina, podobnie na wydarzenia kulturalne
i dla odpoczynku niż do Berlina,
Schwerina czy Rostocku”.
Na stronie internetowej Niemiecko-Polskiego Gimnazjum
szkoły napisano wczoraj: „Jego
bezgraniczna praca dla naszej
szkoły będzie niezapomniana”.
 Bogdan TWARDOCHLEB

Zmuszona do odejścia

Antypolski mobbing w niemieckiej szkole
LEŻY przede mną kartka
napisana dziecięcą ręką,
w dodatku czerwonym kolorem,
co w przypadku dziecka jest
pełne wyrazu.
„Gdyby nie pani Kasia nie mogłabym się dalej kształcić w moim języku
ojczystym, w języku Polskim.(org. pisownia) Pani Kasia jest z nas dumna, za
nasze osiągnięcia. Innych nauczycieli
to nie obchodzi. Pani Kasia nie jest
zwykłą nauczycielką, jak inni. Ona jest
…nie da się jej opisać, ale na pewno
nie da się o niej zapomnieć. To jest
po prostu niemożliwe”. Pod pismem
znajduje się osiem podpisów uczniów
Regionalnej Szkoły w Löcknitz.
To fragment jednego z listów
napisanych przez uczniów, kiedy
dowiedzieli się, że ich ulubiona nauczycielka Katarzyna Z. odchodzi
ze szkoły. Zaledwie po trzech latach
pracy wypełnionej nie tylko pedagogicznymi sukcesami. Co sprawiło, że
pochodząca ze Szczecina germanistka
z dwudziestoletnim doświadczeniem
zdecydowała się na tak dramatyczny
krok? Przecież jeszcze niedawno zamierzali z mężem osiedlić się tu na
zawsze. Kupili działkę, na której miał
stanąć ich rodzinny dom, przenieśli
teściową z Berlina do Penkun, aby
móc się nią opiekować. Angażowali się
w działalność społeczną, m.in. przeciwko odradzaniu się nacjonalizmu
na polsko-niemieckim pograniczu.
Od początku swojej pracy w Regionalnej Szkole w Löcknitz Katarzyna
Z. narzuciła ostre tempo współpracy
z Polską. Tchnęła ducha w dopiero
co nawiązane kontakty z Zespołem
Szkół
w Kołbaczu, uczestniczyła jako
1579-14-B

opiekunka w polsko-niemieckich warsztatach teatralnych z okazji 800-lecia
kołbackiego opactwa cystersów. Organizowała wzajemne wizyty uczniów
i nauczycieli, dni polskie, wspólne lekcje
i święta wiosny czy jesieni. „Bez niej
ta owocna współpraca byłaby niemożliwa” – czytam w świadectwie pracy,
wydanym w połowie grudnia ub. roku.
Zorganizowała wreszcie akcję „Polnisch
ist cool”, za którą, razem z uczniami,
została zaproszona przez premiera
Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Erwina Seleringa na spotkanie do
Schwerina. A kilka miesięcy potem ta
niezrozumiała dla wielu jej uczniów
i znajomych decyzja o odejściu z ulubionej pracy, której poświęcała całe swoje
doświadczenie, wiedzę, umiejętności,
prywatny czas.
Formalnie wszystko jest w najlepszym porządku. Sama zrezygnowała.
Nikt jej nie wyrzucił. „Auf eigenen
Wunsch” („na własne życzenie”) –
brzmi formułka na świadectwie pracy
z grudnia ub. roku. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że to urzędowe świadectwo
jest jedną wielką laurką dla Katarzyny
Z., zarówno jeśli chodzi o jej pracę
pedagogiczną, więzi z uczniami, jak
i zaangażowanie w życie szkoły.
Natomiast presja, jaką na nią wywierano, aby odeszła, opisana jest
w jej formalnych pismach do wszelkich możliwych władz oświatowych
Meklemburgii- Pomorza Przedniego.
Zewsząd przychodziły odpowiedzi pełne zrozumienia, ale żadnych działań,
aby zmienić jej sytuację, nie podjęto.
Tymczasem mobbing ze strony kilku
koleżanek, niemieckich nauczycielek,
przybierał na sile. Zdesperowana informowała pod koniec listopada ub. r.

dyrektora szkoły, że wśród uczniów
rozpowszechniana jest plotka, jakoby
coś ukradła, dlatego musi odejść ze
szkoły.
Wcześniej kwestionowano jej kompetencje jako nauczycielki języka niemieckiego, bo nie jest rodowitą Niemką.
To, że ukończyła wyższe studia germanistyczne w Polsce i przez dwadzieścia
lat uczyła w Niemczech, zdaniem jej
niemieckich koleżanek nie dawało
wystarczającej podstawy do takiej pracy.

W październiku 2013 r. Katarzyna Z.
złożyła wymówienie z pracy i wysłała
do Ministerstwa Oświaty Nauki i Kultury w Schwerinie pismo, w którym
szczegółowo wyjaśnia powody swojego
odejścia z Regionalnej Szkoły w Löcknitz. Napisała w nim m.in.: „Od trzech
lat jestem mobbingowana przez dwie
koleżanki, o czym pisałam w pismach
do dyrektora szkoły pana Scheela
i kuratora oświaty pana Meiera. Niestety, mimo przeprowadzonych przez

Spotkanie premiera Erwina Selleringa z Katarzyną Z. i jej uczniami


Jej pisma, informujące dyrektora szkoły
o różnych formach presji wywieranej
na nią przez niemieckich nauczycieli,
pozostawały bez odpowiedzi. Osobiste
rozmowy kwitowano wzruszeniem
ramion lub pytaniem: „A co ja mogę
w tej sprawie zrobić?”.

Fot. Staatskanzlei Schwerin

niego rozmów, zarówno oficjalnych,
jak i osobistych, sytuacja nie została
wyjaśniona. (…) Mobbing jest związany
z moim pochodzeniem. Jestem Polką
(mam podwójne obywatelstwo: polskie
i niemieckie), która z powodzeniem
pracowała w niemieckiej szkole, za co

dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech
lat otrzymałam nagrodę pieniężną za
szczególne osiągnięcia pedagogiczne.
Zostałam uhonorowana zaproszeniem
na spotkanie przez premiera landu
Meklemburgii-Pomorza Przedniego (…).
Dla obu (niemieckich) koleżanek od
początku było to nie do zniesienia i zaakceptowania. Niestety, kierownictwo
szkoły nie doprowadziło do wyjaśnienia
całej sytuacji, a jedynie do «zamiecenia jej pod dywan». Nie naświetlono
właściwie tej kwestii polskim uczniom
i ich rodzicom. Pozostawiono mnie
samą sobie. Jedna z tych nauczycielek
porozumiewała się ze mną jedynie
pisemnie na karteczkach. To wszystko
było akceptowane przez kierownictwo
szkoły, które wzięło stronę niemieckich
pracowników szkoły”.
Trudno się dziwić, że ze wszystkich
pism, protokołów, notatek wynika gorycz, jaką Polka odczuwa z powodu
stosunku do niej niemieckich nauczycieli. Przychodząc do Regionalnej
Szkoły w Löcknitz, która nie miała
prawie żadnych kontaktów z Polską,
a coraz więcej uczniów pochodzi
z polskich rodzin, mieszkających na
niemieckim pograniczu, starała się
im pomóc. W szybkim opanowaniu
języka niemieckiego, poczuciu bezpieczeństwa w obcym środowisku,
dumy z polskiego pochodzenia, kultury,
smacznej kuchni i zachowania narodowej tożsamości. W małomiasteczkowej
społeczności Löcknitz, gdzie ponad
20 proc. wyborców to zwolennicy partii
nacjonalistycznych NPD i VDP, taka
postawa budziła niechęć, a potem
agresję. W spokojny świat ułożonych
od lat rutynowych działań wdarł się
ktoś obcy, kto chciał czegoś więcej
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i robił to z sukcesem. Takim, o którym
gronu pedagogicznemu prowincjonalnej szkoły nawet się nie śniło. Nagle
o Regionalnej Szkole w Löcknitz i jej
nauczycielce Katarzynie Z. zaczęło być
głośno. Pisały o nich gazety, pokazywano
ich w telewizji, byli u premiera! To
nie mogło pozostać bez reakcji. Skoro
nie można było zrobić tego oficjalnie,
załatwiono to ostracyzmem, obmową
i kwestionowaniem jej kompetencji
wszędzie tam, gdzie tylko było to możliwe. Zaszczuta psychicznie, osaczona
przez współpracowniczki i opuszczona
przez przełożonych podjęła decyzję
jedyną z możliwych o odejściu ze szkoły.
Czy jest to tylko porażka Katarzyny
Z.? Z pewnością nie. To przede wszystkim porażka szkoły, która mogła się stać
przykładową placówką oświatową na
niemiecko-polskim pograniczu, tak jak
Niemiecko-Polskie Gimnazjum w tym
samym Löcknitz (!), chociaż i tam, skutkiem niefortunnych decyzji polskiego
partnera z Polic, pojawiły się ostatnio
niepokoje o los szkoły.
Tymczasem Regionalna Szkoła
w Löcknitz ubiega się o środki na
budowę nowego budynku z funduszu
INTERREG. Jednym z argumentów
„za” jest dobra współpraca z polskim
partnerem w Kołbaczu. Znamienne, że
te wszystkie projekty strony niemieckiej
zostały przygotowane i zrealizowane
przez Katarzynę Z. Dyrektor Regionalnej Szkoły w Löcknitz załączył je
we wniosku do INTERREG-u jako
dowód na „owocną współpracę polsko-niemiecką”. Parafrazując znane
przysłowie można powiedzieć: „Polka
zrobiła swoje, Polka może odejść”. Czy
o to w tej szkole chodziło?

Zbigniew PLESNER
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Czy neonaziści przegrają wojnę o Drezno?

Walka o rocznicę 13 lutego
W NOCY z 13 na 14 lutego 1945 roku samoloty nadleciały
w trzech falach i zrzuciły nad Dreznem śmiertelny ładunek. Stare
Miasto ogarnęło morze ognia. Zginęło wiele tysięcy ludzi. To jest
bezsprzeczne. Jednak trwa walka o znaczenie tej tragedii.
NAZIŚCI fałszowali liczby i znacznie zawyżyli liczbę ofiar. Miało to
wzmocnić wolę walki u Niemców.
W czasach NRD przejęto te zawyżone liczby i mówiono o angloamerykańskim terrorze bombowym.
W czasie zimnej wojny potrzebna
była tego typu propaganda, dlatego
w Dreźnie zaczęto odbudowywać
Stare Miasto, by pokazać światu,
że wojna i zniszczenie związane są
z imperializmem, a kultura i odbudowa z socjalizmem. Związek
Radziecki po wkroczeniu jego wojsk
na teren Niemiec zrabował wiele
skarbów sztuki. Skarby zrabowane
z Drezna zostały przy głośnym wtórze
propagandy zwrócone w 1955 roku.
Jednak mimo „socjalistycznej
odbudowy” w Dreźnie nadal było
wiele ruin, a wśród nich Frauenkirche – kościół Maryi Panny.
13 lutego 1990 roku obywatele
Drezna wezwali do jego odbudowy.
Echa tego apelu były różne. Pytano:
po co ten kościół odbudowywać,
skoro inne w mieście stoją puste?
Dlaczego usuwać symbol pokojowej
rewolucji? Dlaczego usuwać ostatni
widoczny ślad bezsensu wojny? Spór
podzielił miasto, podzielił Kościół
ewangelicki.
Tym niemniej wezwanie do odbudowy odbiło się bardzo szerokim
echem, a gdy odbudowa się zaczęła,
stała się dla Niemców i społeczności międzynarodowej symbolem
pojednania.
***
W tym miejscu trzeba przypomnieć Mariana Sobkowiaka. W czasie
drugiej wojny światowej należał on
do niewielkiej grupy ruchu oporu
w Gostyniu. W 1942 roku dwunastu
jej członków zostało zamordowanych
w Dreźnie. On słyszał ich ostatnie
słowa: „Nie zapomnij nas”. Przeżył
obóz koncentracyjny Sachsenhausen.
W 1997 roku wpadł na pomysł, żeby
zbierać w Gostyniu pieniądze na
odbudowę Frauenkirche. Chodziło
mu o symboliczny znak wdzięczności
za efekty powojennego pojednania między Polakami i Niemcami.
O inicjatywie Mariana Sobkowiaka
informowały wszystkie niemieckie
media i wiele zagranicznych, nawet
telewizja japońska. Kilka lat później Sobkowiak został odznaczony
Krzyżem Zasługi RFN i Honorowym
Medalem Miasta Drezno.

NAGRODY

***
I tak jesteśmy znów w świecie
realnej polityki i znaczeń rocznicy
13 lutego. Uchwały Rady Miasta
Drezno o przyznaniu Medalu Honorowego muszą zapadać jednogłośnie. W Radzie Miasta była wówczas
reprezentowana NPD, co przez lata
blokowało uchwałę o medalu dla
Mariana Sobkowiaka.
Od wielu lat NPD próbuje trwale
zaistnieć w jednym z miast wschodnich Niemiec. Rocznice ich bombardowań są dla realizacji takich
zamiarów okolicznością wysoce

***
Gdy politycy czegoś nie potrafią
albo nie chcą rozwiązać, zawsze
odpokutowuje to policja. Jeśli więc
neonaziści dostają zgodę na demonstracje, policja musi ją ochraniać,
skutkiem czego dochodzi do sytuacji,
że jawni przeciwnicy demokracji są
ochraniani przed społeczeństwem,
które broni demokracji.
Niestety, w saksońskiej polityce
panuje fatalna logika, która prowadzi do wniosku, że demonstracje
neonazistów są demokratyczne, bo
sądy udzieliły na nie zgody. Tym
samym wszyscy, którzy manifestują
przeciw przemarszom neonazistów,
są wrogami demokracji! Powstaje
więc wrażenie, że policja i prawo
są bardziej zajęte ochroną skrajnej

13 lutego ponad 11 tysięcy drezdeńczyków podało sobie dłonie i utworzyło
ludzki łańcuch wokół Starego Miasta.
Fot. Erich BUSSE
sprzyjającą – również w Dreźnie.
Dlatego NPD zaczęła mówić o „Holocauście bombardowań” niemieckich
miast. Milczała jednocześnie o tym,
że wojna nie zaczęła się 13 lutego
1945 roku, że zanim zbombardowano Drezno, został zbombardowany
Wieluń, że wcześniej, w 1938 roku,
płonęły synagogi.
Tym niemniej gdy neonaziści
występują o zgodę na organizację
manifestacji, sądy wciąż takie zgody wydają. Absolutna większość
Niemców nie może tego pojąć. Ale
jak ma okazać sprzeciw? Jedni mówią, że spokojnie, poprzez udział
w nabożeństwach i zapalanie świec,
inni – że to nie wystarczy! Kto chce
zapobiec temu, aby naziści uzyskiwali wpływ na społeczeństwo, musi
przeciwko nim wystąpić głośno, musi
powstrzymać ich marsz. Jednak
i w tej sprawie społeczeństwo jest
głęboko podzielone.

prawicy przed państwem prawa
iż państwa prawa przed skrajną
prawicą i że trzeba bać się nie nazistów, lecz przeciwników nazistów.
***
Jednak nieoczekiwanie brunatne
przemarsze wywołały skutki przeciwne od tych, jakich oczekiwali
neonaziści. Ponieważ w neonazistowskich wizjach historii naród
niemiecki składa się tylko z ofiar,
które nie dopuściły się nigdy żadnych
faszystowskich zbrodni, pojawia
się od jakiegoś czasu coraz więcej
inicjatyw nawołujących do przypominania tych zbrodni, wyjaśniania
pojedynczych przypadków, ochrony
przed zapomnieniem, upamiętniania
miejsc, gdzie zostały dokonane. Tak
więc przypomina się powszechnie, że
także w Dreźnie naziści dokonywali
zbrodni i że większość społeczeństwa
albo nic nie chciała wówczas o tym
wiedzieć, albo im przyklaskiwała.

Od kilku lat co roku 27 stycznia
publicznie odczytywane są nazwiska
wszystkich 5 tys. drezdeńskich Żydów
i Cyganów (Sinti i Roma), którzy
w latach nazistowskich stracili życie.
Przybywa miejsc, w których władze miasta umieściły tablice pamięci,
na przykład na placach zbiórek
i dworcach, z których deportowano
Żydów do obozów zagłady. Od dwóch
lat organizowany jest Marsz Pamięci
„Śladami sprawców”. W bieżącym
roku uczestniczyło w nim ponad
2 tys. osób. Pokazano im na przykład
miejsce, gdzie przed wojną stał
główny gmach gestapo, omawiano
kariery szefów centrali gestapo.
Dzięki takim i wielu innym inicjatywom zostanie obalony mit, że
Niemcy są niewinne i że nikt niczego
nie wiedział o nazistowskich zbrodniach. Przeciwnie – stanie się jasne,
że zbrodni dokonywano wewnątrz
społeczeństwa i przy publicznej
wiedzy. Było to możliwe dlatego, że
o wiele za mało Niemców przeciwstawiło się nazistom.
***
Neonaziści 13 lutego bieżącego
roku chcieli przed Frauenkirche,
symbolem pokojowej rewolucji
i międzynarodowego pojednania,
zorganizować demonstrację. Nie
udało im się to. Władze Drezna
przeniosły ich demonstrację na 12
lutego i wyznaczyły im miejsce przed
dworcem. Neonaziści odwołali się do
sądu apelacyjnego, który tym razem
podtrzymał decyzję miasta. Przeciw
brunatnemu spotkaniu protestowało
bardzo zróżnicowane grono oburzonych mieszkańców Drezna.
13 lutego ponad 11 tysięcy drezdeńczyków podało sobie dłonie
i utworzyło ludzki łańcuch wokół
Starego Miasta. Jest to wyraźny
sygnał sprzeciwu wobec brunatnego
sposobu myślenia. Do łańcucha dołączyła nadburmistrz Drezna Helma
Orosz i premier Saksonii Stanislaw
Tilich. Taki łańcuch jest tworzony
co roku od kilku lat. W tym roku był
najbardziej liczny.
Tak więc po okresie początkowej
dezorientacji dziś również polityczne obywatelskie centrum wyraźnie
opowiedziało się przeciw działalności neonazistów. Rodzi to słusznie
nadzieje, że neonaziści przegrają
wojnę o Drezno.
Erich BUSSE
■■ Pastor w Dreźnie i Grossenhain,
w czasach NRD w Berlinie, uczestnik
akcji „Znaki Pokuty”, a potem działań
„Solidarności”, działacz opozycyjny w NRD, uhonorowany w Polsce
Nagrodą im. św. Brata Alberta

Goldene Ueckerich dla Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej

Szczecinianka w Ueckermünde
ZŁOTY Ukeryś (Goldene
Ueckerich), uśmiechnięty
stworek z dwiema
rozczapierzonymi płetwami
i pod muchą, nagroda miasta
Ueckermünde, przyznawany
jest „za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie gospodarki
i kultury”.
Laureatką za rok 2013 została Sylwia Burnicka-Kalischewska, szczecinianka z urodzenia, absolwentka PSM
im. Feliksa Nowowiejskiego, mieszkanka Ueckermünde. Nagrodę przyznano
„za zaangażowanie w krzewieniu kultury w Ueckermünde i promowanie
miasta oraz młodych talentów na forum
międzynarodowym.
Sylwia Burnicka-Kalischewska
jest śpiewaczką operową, rusycystką
i germanistką. Studia filologiczne i muzyczne, magisterskie i doktoranckie,
ukończyła w Warszawie. Śpiewała
w Polskim Teatrze Muzycznym (partie

m.in. w „Czarodziejskim flecie”, „Don
Giovannim”, „Weselu Figara”), z orkiestrami Uniwersytetu Muzycznego
w Warszawie, filharmonii w Szczecinie, Neubrandenburgu i Budapeszcie,
występowała na scenach operowych
Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, koncertuje w wielu miastach Niemiec, innych krajów Europy, w USA (Chicago).
Prowadzi klasę śpiewu solowego
w Kreismusikschule Uecker-Randow
w Ueckermünde. Jej uczniowie są
laureatami także międzynarodowych
konkursów wokalnych. Współtworzyła
wokalistykę w szczecińskiej Akademii
Sztuki, gdzie również pracuje. Jej mąż,
Romuald Kalischewski, jest pianistą.
Pracuje w Kreismusikschule w Ueckermünde.
Sylwia Burnicka-Kalischewska
stworzyła w 2011 r. i prowadzi Międzynarodowy Konkurs Wokalny im.
Giulio Perottiego w Ueckermünde.
Giulia Perotti (1841-1901), który
urodził się w Ueckermünde, był świa-

Sylwia Burnicka-Kalischewska i Gerd Walther, burmistrz Ueckermünde


towej sławy tenorem. Śpiewał m.in.
na scenach Wrocławia, Budapesztu,
Wiednia, Londynu, Moskwy, Rzymu,

Fot. Sven BEHNKE

Turynu, Bostonu, Chicago, Mediolanu
(La Scala), Nowego Jorku (Metropolitan Opera). 
(r.k.b.t.)
1579-14-C
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AKTUALNOŚCI

■■ DIETMAR
Woidke (SPD),
od ubiegłego
roku premier Brandenburgii,
jest nowym
pełnomocnikiem rządu
Niemiec do kontaktów z Polską.
W czasie studiów włączył się w działalność Kościoła ewangelickiego,
w 1993 r. wstąpił do SPD. Był
deputowanym do landtagu Brandenburgii, ministrem rozwoju
i ministrem spraw wewnętrznych
Brandenburgii.
■■ 23 MARCA odbędą się wcześniejsze wybory burmistrza Pasewalku. Poprzedni burmistrz
Rainer Dambach zmarł jesienią
ubiegłego roku. Zgłosiło się czworo kandydatów. Troje z nich to:
Sandra Nachtweih, specjalistka
zarządzania administracją, znana
w Pasewalku z licznych przedsięwzięć obywatelskich, popierana
przez SPD i Lewicę, Andreas Fabian, ekonomista, ma poparcie
CDU, jako burmistrz chce współpracować z wszystkimi frakcjami
w radzie miasta, ze Szczecinem
i Policami oraz Uwe Joachim,
który nie ma dotychczas poparcia
żadnej partii. Na górze listy może
znaleźć się Kristian Belz (NPD)
jako jedyny kandydat partyjny.
Trwa spór o dopuszczenie go do
kandydowania.
■■ KOŃCZĄ się prace nad nowelizacją polsko-niemieckiej umowy
policyjnej, mającej ułatwić współpracę służb obu krajów w ściganiu
przestępców. Prasa Brandenburgii,
Saksonii i Meklemburgii-Pomorza
Przedniego od dawna alarmuje,
że mieszkańcy niemieckiego pogranicza coraz bardziej obawiają
się przestępców głównie z Polski.
O wzroście liczby przestępstw na
pograniczu od czasu likwidacji
kontroli granicznych mówił kilka dni temu federalny wiceszef
policyjnych związków zawodowych Jörg Radek. W wywiadzie
dla radia ARD Dietmar Woidke,
premier Brandenburgii, zaznaczał,
że przestępczość w regionach graniczących z Polską jest o 20 proc.
wyższa niż wewnątrz Niemiec.

KARNAWAŁ

■■ DOBIEGA końca tegoroczny
karnawał – piąta pora roku. Dziś
czwartek – w Polsce tłusty czwartek,
a w Niemczech – Weiberfastnacht,
Weiberfasching, Wieverfastelovend,
Fettdonnerstag (tłusty czwartek),
Schwerdonnerstag, Weiberfaasnet.
Karnawał wychodzi na ulice. Kobiety mogą obcinać mężczyznom
krawaty (uwaga! – tylko krawaty!),
a o godz. 11.11 tłumnie, z krzykiem
i w przebraniach, wedrą się na
ratusze w Kolonii, Düsseldorfie,
Bonn, Moguncji etc.
■■ Od piątku (28 lutego) w tradycyjnych ośrodkach Niemiec zaczynają
się karnawałowe finałowe korowody. Piątek w Kolonii – Korowód
Duchów (Geisterzug), poświęcony w
tym roku cesarzowej Agryppinie, i
Marsz Gwiaździsty przebierańców,
sobota – to korowód szkół, rodzin,
stowarzyszeń etc. (Schull- und
Veedelszöch), niedziela – korowód
podobny do korowodu poniedziałkowego, największego.
■■ Poniedziałek (3 marca) to w
Niemczech Rosenmontag (Poniedziałek Róż), największy tradycyjny
korowód w Kolonii (będą transmisje
w telewizji), wtorek (4 marca) to
Veilchendienstag (Fiołkowy Wtorek), a w Polsce po prostu śledzik.
■■ Karnawał kończy Środa Popielcowa – Aschermittwoch. O godz.
11.11 usną w Niemczech wszystkie stowarzyszenia karnawałowe.
Obudzą się 11 listopada o godz.
11.11, by zacząć przygotowania
do kolejnego karnawału. 
(b)

przez granice

FESTIWAL

Kulturbar w Greifswaldzie pękał w szwach

KALENDARIUM

Polskie targowisko sztuki
SŁOWO „polenmARkT”, pisane „Polenmarkt”, funkcjonowało
kiedyś wyłącznie jako niemieckie określenie przygranicznych
bazarów w Polsce. Dziś, po szesnastu edycjach festiwalu
kultury polskiej w Greifswaldzie, pisane „polenmARkT”,
kojarzone jest z „polskim targowiskiem sztuki”, promującym
nowoczesną i otwartą kulturę polską.
FESTIWAL polenmARkT wpisał
się do kalendarza stałych wydarzeń
kulturalnych w północnoniemieckim, uniwersyteckim, pomorskim
Greifswaldzie. Zaczął się od kameralnych spotkań w „Czajce”, studenckiej
piwnicy Instytutu Slawistyki, które
przekształciły się z czasem w cykl
różnorodnych imprez.

Markę, jaką wyrobił sobie festiwal, potwierdza zwiększające się
z upływem lat zainteresowanie nim
mediów oraz rosnąca liczba odbiorców. Za trud, włożony w przybliżanie
polskiej kultury w kraju Goethego,
Stowarzyszenie polenmARkT, organizator festiwalu, zostało uhonorowane w 2011 roku Polsko-Niemiecką
Nagrodą Pomerania Nostra.
polenmARkT jest imprezą otwartą. Publiczność, składająca się ze
studentów, dzieci, dorosłych, osób
o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku, szczelnie wypełnia
Centrum Literatury im. Wolfganga
Koeppena i Café Koeppen oraz pobliski ośrodek IKuWo. Frekwencja
dopisuje również podczas spotkań
w innych, ważnych dla Greifswaldu
miejscach: Muzeum Pomorskim,
Teatrze Pomorza Przedniego, Centrum Świętego Ducha, Bibliotece
im. Hansa Fallady i Domu Hansa
Fallady. Smakoszy kuchni polskiej
goszczą „S* Bar” i bar „Rosmarin”,
w wielu miejscach serwowane jest
Tyskie i Żywiec.
Warto przypomnieć dotychczasowe edycje polenmARkT-u. W programach nietrudno natknąć się na
artystów znanych w Polsce i poza
jej granicami. Lista jest wyjątkowo
imponująca. Warto wspomnieć,
że polenmARkT gościł takie m.in.
zespoły, jak Armia, Żywiołak, Izrael,

Kroke, Brygada Kryzys, Kwartet Jorgi, Atom String, Mosaik, Klezmafour,
Masala Soundsystem. Koncertował
tu Leszek Możdżer. Z miłośnikami
literatury spotkali się m.in.: Stefan
Chwin, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Wojciech Kuczok, Artur D.
Liskowacki, Paweł Huelle, Janusz
Leon Wiśniewski, Inga Iwasiów,
Tadeusz Dąbrowski. Przedmiotem
dyskusji była twórczość Marka Hłaski, Mirona Białoszewskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza,
Konstantego I. Gałczyńskiego, Jana
Brzechwy i wielu innych pisarzy.
Trochę spóźnione, ale jakże ważne porozumienie o partnerstwie,
służące zacieśnieniu współpracy
między Greifswaldem i Szczecinem,
przyniósł rok 2010. Dla festiwalu była
to tylko formalność, gdyż Szczecin
był na nim zawsze obecny. W roku
2007 wystąpiła w Greifswaldzie
punkowa grupa Vespa, potem zespoły „Chorzy na Odrę” i Big Fat
Mama, nagradzane burzą oklasków.
Z programami dla najmłodszych
prezentowały się Pałac Młodzieży
i Teatr Lalek „Pleciuga”. We współpracy z Teatrem Kana został zrealizowany polsko-niemiecki projekt
filmowy „Warstwy czasu”. Wystawę
fotograficzną „Matki Solidarności”
pokazywał Andrzej Łazowski, wystawiane były prace Agaty Zbylut,
Darii Awęckiej, Waldemara Wojciechowskiego. W ubiegłym roku
w greifswaldzkim ratuszu wystawę, dokumentującą najważniejsze
wydarzenia w dziejach Szczecina
i Pomorza Zachodniego w latach
1938-1992, zaprezentowało powstające w Szczecinie Centrum Dialo-

gu „Przełomy”. Częstym gościem
festiwalu jest profesor Jan M. Piskorski, historyk z Uniwersytetu
Szczecińskiego. Niemal corocznie
organizowane są też spotkania,
podczas których pracownicy działów
współpracy z zagranicą uniwersytetów w Greifswaldzie i Szczecinie
wyjaśniają warunki polsko-niemieckiej wymiany studenckiej.
Perełką ubiegłorocznego festiwalu był mało znany duet Hubert
Szczęsny & Kuba Kleinschmidt, który
grał kompozycje własne, standardy
bluesowe, pop i miks innych gatunków muzyki. Publiczność pękającego
w szwach Kulturbaru dopiero po
ponad dwóch godzinach pozwoliła
artystom zejść ze sceny. Nie inaczej
było na koncercie finałowym grupy Klezmafour, której muzyka jest
głęboko zakorzeniona w folklorze
żydowskim.
Tegoroczny festiwal zaplanowano
od 20 do 29 listopada. Wśród jego
uczestników będą kultowe grupy Voo
Voo i Dezerter oraz Pochwalone –
folk-punkowy kobiecy projekt, który
łączy ostre brzmienie z tekstami
tradycyjnych pieśni ludowych przeplatanymi wierszami współczesnych
poetek.
Co roku w listopadzie wszystkie
drogi prowadzą więc do Greifswaldu.
Warto przekonać się samemu, jak
wygląda jeden z najciekawszych
festiwali kultury polskiej w północnej Europie.
„Herzlich” zapraszamy!
www.polenmarkt-festival.de

Marek FIAŁEK
■■ Współorganizator polenmARkT-u,
lektor języka polskiego na Uniwersytecie Greifswaldzkim, autor niemieckojęzycznych opracowań m.in.
o Wisławie Szymborskiej, berlińskiej bohemie, Alfredzie Mombercie
(1872-1942), wybitnym niemieckim
poecie żydowskiego pochodzenia,
zamęczonym przez nazistów.

Wieczorny koncert grupy Klezmafour w jednym z greifswaldzkich klubów


Fot. Marek FIAŁEK

Do lekarza za miedzę
Dokończenie ze str. I
Kliniki na pograniczu, zwłaszcza
w mniejszych miejscowościach,
widzą w tym szansę dla siebie. Po
niemieckiej stronie granicy mieszkańców, a tym samym pacjentów,
jest bowiem coraz mniej. Lukę
mogą wypełnić właśnie Polacy,
którzy na zabiegi czy operacje
w kraju czekają czasem nawet
kilka lat.
Nastawienie przygranicznych
klinik na polskich pacjentów widać
gołym okiem. Klinika Asklepios w
Schwedt oddała w ubiegłym roku
do użytku nowy budynek. Napisy na tablicach informacyjnych
umieszczono w języku polskim i

niemieckim. Pielęgniarki w kontakcie z Polakami posługują się
specjalnymi tabliczkami, na których umieszczono polecenia, np.
„Proszę się rozebrać” lub pytania:
„Czy Pana/Panią coś boli?”.
– Chodziłam na kurs polskiego,
ale to trudny język. Potrafię zamówić coś po polsku w restauracji,
ale kontakt z pacjentami wymaga
precyzji. Dlatego tabliczki z napisami to doskonały pomysł. Bardzo
ułatwiają nam pracę, a i pacjenci
czują się rozumiani – opowiada
siostra Birgit, jedna z pielęgniarek
oddziałowych.
Ułatwienia dla pacjentów na
pograniczu idą też w drugą stronę.
Niemiecka kasa chorych AOK
Nordost od niedawna umożliwia

ubezpieczonym w niej pacjentom
leczenie w szczecińskim centrum
„Asklepios”. Rozliczenie usług
następuje bezpośrednio między
placówką, a kasą chorych. Pacjent,
który leczył się w centrum, nie musi
więc najpierw pokrywać kosztów z
własnej kieszeni, a dopiero potem
starać się o ich zwrot.
– To ukłon przede wszystkim w
stronę naszych polskich klientów,
których mamy już ponad 20 tysięcy.
Wielu z nich choć pracuje w Niemczech to nie chodzi w Niemczech do
lekarza, bo nie zna wystarczająco
niemieckiego – przyznaje Axel
Holz z AOK Nordost. – Ale to też
kolejny krok ku normalności na
pograniczu.

Monika STEFANEK

■■ LIPIE (luty-kwiecień) projekt:
„10-lecie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, jako przykład
współpracy polsko-niemieckiej”.
Cykl polsko-niemieckich warsztatów dla młodzieży, zakończonych
konferencją naukową. Warsztaty poświęcone będą fotografii,
historii, zasadom archiwizacji
materiału historycznego, będą
też warsztaty artystyczne, ochrony środowiska przyrodniczego
i bioróżnorodności. Konferencja
będzie poświęcona dziesięcioleciu
ośrodka i planom na przyszłość.
Uczestniczyć będą w niej przedstawiciele Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty oraz osoby
z instytucji współpracujących ze
związkiem zarówno z Polski jak
i Niemiec. Organizator: Ośrodek
Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
■■ KARLINO (4-6 marca): Projekt
„Przez stulecia. O skarbach archeologicznych ziemi karlińskiej”.
Przybliżenie bogatej i burzliwej
niemiecki i polskiej historii Karlina, cykl polsko-niemieckich
imprez i spotkań, m.in.: test z historii „Jestem stąd – z Karlina”,
wystawa w Muzeum Ziemi Karlińskiej, zatytułowana „Karlino
w malarstwie, grafice i…”, gra
miejska „Śladami niemieckiego Karlina”, konferencja popularnonaukowa „Przez stulecia.
O skarbach archeologicznych
ziemi karlińskiej”. Partnerzy
z Niemiec, to muzea w Dargun
i Wolgaście. Organizator: gmina
Karlino.
■■ KAMIEŃ POMORSKI (21-22
marca): X Wiosenny Turniej
Tańca Sportowego, patron:
burmistrz Kamienia Pomorskiego. Młodzież prezentować
się będzie w tańcach standardowych i latynoamerykańskich
w podziale na klasy taneczne.
Organizator: Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Klub Tańca
Sportowego „Focus” w Kamieniu Pomorskim.
■■ ŚWINOUJŚCIE (28-29 marca): „I Transgraniczny Maraton
Językowy 2014”. Celem projektu
z udziałem młodzieży z polsko-niemieckich szkół jest integracja, nauka języków obcych (angielskiego), pogłębianie wiedzy
o historii, geografii, literaturze
i kulturze krajów angielskiego
obszaru językowego. Organizator: Gimnazjum Publiczne nr
2 im. Henryka Sienkiewicza
w Świnoujściu
■■ PRZECŁAW, SMĘTOWICE,
SIADŁO DOLNE (marzec-kwiecień): „Transgraniczna Wiosna.
Poznajemy polskie i niemieckie
tradycje związane z wiosną“.
Projekt skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z Przecławia, Tantow
i Passow. W ciągu kilku dni dzieci
będą brały udział w zabawach
językowych, konkursach, zajęciach plastycznych. Odbędą się
też warsztaty dla nauczycieli.
Organizator: Gmina Kołbaskowo.
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych Projektów) oraz budżet państwa

Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
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