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Wyzwania dla pogranicza
W NIEMCZECH pogarsza się wizerunek Polaków,
co jest następstwem rosnącej liczby kradzieży na pograniczu.
– To jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją dziś
stosunki między oboma krajami – przyznawali uczestnicy
XVII Forum Polsko-Niemieckiego, które w minionym tygodniu
odbyło się w Berlinie.
PIERWSZY dzień forum, w którym uczestniczyli ministrowie spraw
zagranicznych Polski i Niemiec, poświęcony był europejskiej polityce
wschodniej i współpracy obu krajów
w jej współtworzeniu. Podkreślano,
że stanowisko Warszawy i Berlina
w kwestii konfliktu we wschodniej
Ukrainie jest jednakowe.
W czasie forum rozmawiano
też o polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, sytuacji
demograficznej w obu krajach,
współpracy gospodarczej jako
„motorze stosunków polsko-niemieckich”. Wręczono doroczną
Nagrodę Polsko-Niemiecką. Laureatami zostali: Centrum Edukacji
i Spotkań Zamek Trebnitz oraz
Międzynarodowy Dom Spotkań
z Młodzieżą w Oświęcimiu.
Zatrzymajmy się na sprawach
pogranicza. Malejące poczucie
bezpieczeństwa po niemieckiej
stronie granicy, brak znajomości
języka sąsiada oraz słabe połączenia komunikacyjne z Polską
– to główne zagadnienia, którymi
zajmowano się podczas dyskusji.
O tym, że wizerunek Polaków
w Niemczech w ostatnich latach
znacznie się pogorszył, na pograniczu mówi się od dawna. Teraz
potwierdziły to badania, przeprowadzone przez warszawski Instytut
Spraw Publicznych. Choć liczba
wszystkich przestępstw w regionie
przygranicznym stopniowo spada,
to po niemieckiej stronie coraz
więcej jest włamań i kradzieży,

ROZMOWA

a to one najbardziej wpływają na
subiektywne poczucie bezpieczeństwa Niemców. Odpowiedzialnością
za to automatycznie obarcza się
Polaków, którym przypisywane
są nawet te przestępstwa, których
nie popełnili.
– Przed 25 laty ogromnym wyzwaniem dla obu stron była granica.

Dietrich Schöder, dziennikarz
„Märkische Oderzeitung”, bardzo
wpływowej gazety ukazującej się
we Frankfurcie nad Odrą, który
przysłuchiwał się dyskusji, uważa,
że najwyższy czas, żeby o problemie
przestępczości mówić nie tylko na
pograniczu. Jego opinia jest tym
bardziej znacząca, że Schröder od
lat zajmuje się sprawami pogranicza i Polski i jest w nich niekwestionowanym autorytetem.
– To dobrze, że problem zaczyna
być widoczny także w Warszawie
– przyznaje Schöder. – Nie można
jednak go bagatelizować tłumacząc,

Wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska podczas dyskusji
Fot. Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Niewiele było przejść granicznych,
połączenia komunikacyjne kończyły
się na granicy. Wszystko trzeba było
zbudować. Dzisiaj problemem stał
się fakt, że granica jest niemal
niezauważalna, co sprawia, że jest
łatwa do przekroczenia także dla
przestępców – mówił Joachim Bleicker, zastępca ambasadora RFN
w Warszawie.

że Polacy popełniają zaledwie 13
procent wszystkich przestępstw, skoro wykrywalność sprawców wynosi
tylko około 20 procent.
Mimo rozwijającej się współpracy na pograniczu, są dziedziny,
w których to, co osiągnięto w ciągu
ostatnich 25 lat, zaczyna wracać
niemal do punktu wyjścia. Przykładem są choćby połączenia kolejowe.

Dwugodzinną podróż pociągiem
do Szczecina jeden z uczestników
dyskusji nazwał sentymentalną ze
względu na czas przejazdu oraz stan
torów. Z nowego rozkładu jazdy, który
wejdzie w życie w połowie grudnia,
zniknie bezpośrednie połączenie
Berlina z Wrocławiem. Pociągi będą
zastąpione przez autobusy.
Niedobrze jest z nauczaniem
języka sąsiada. Po obu stronach
granicy wciąż brakuje programów,
propagujących język polski lub
niemiecki. W Polsce systematycznie
spada liczba uczniów, którzy uczą
się niemieckiego. Krzysztof Soska,
wiceprezydent Szczecina, który
przyjechał do Berlina w zastępstwie
anonsowanego w programie Piotra Krzystka, przyznał, że wkrótce
w strategii Euroregionu Pomerania
ma znaleźć się zapis o likwidowaniu
bariery komunikacyjnej za pomocą
programów, realizowanych w szkołach i przedszkolach. Krzysztof
Soska stwierdził, że celem miasta
jest to, by w ciągu 10-15 lat połowa
mieszkańców Szczecina swobodnie porozumiewała się w języku
niemieckim.
– Młodzież obu krajów chętnie
uczy się angielskiego i dobrze, ale
język sąsiada trzeba znać. Bez tego
nie da się działać na pograniczu –
przyznał Soska.
W tym kontekście żywo komentowano wypowiedziane chwilę później
przez wiceprezydenta Soskę słowa. Na pytanie publiczności, kiedy
Szczecin doczeka się przynajmniej
jednego wiceprezydenta, mówiącego
po niemiecku, odpowiedział: – Jeśli
w Rostoku będzie prezydent mówiący po polsku, to gwarantuję, że
w Szczecinie znajdzie się też taki,
który będzie mówił po niemiecku.
Monika STEFANEK

Wielkie projekty i codzienne kontakty

Po co istnieją euroregiony
– mówi Krzysztof Szydłak, dyrektor biura Euroregionu Pro Europa Viadrina
– EUROREGION Pro Europa
Viadrina przystąpił niedawno do
Federacji Euroregionów Polskich.
Dlaczego?
– Wychodzimy z założenia, że
mimo różnic co do możliwości
działania euroregionów na każdej
z granic, wszystkie powinny starać
się mówić jednym głosem w sprawach najważniejszych dla kontaktów
transgranicznych z sąsiadami Polski.
Federacja, zawiązana rok temu, ma
być takim wspólnym głosem i dlatego
do niej przystąpiliśmy. Ma reprezentować euroregiony wobec rządu,
a i przedstawicielom rządu też łatwiej
rozmawiać z jednym podmiotem niż
szesnastoma. Najważniejsze jest, żeby w kręgach decyzyjnych państwa
myślano o wszystkich euroregionach,
żeby nie było wrażenia, że jedne są
ważniejsze, a inne mniej ważne.
– Euroregion Pro Europa Viadrina
to pogranicze lubusko-brandenburskie. Wymieńmy ważniejsze projekty
zrealizowane przy jego wsparciu
w ostatnich latach.
– Nie udało się zrobić zbyt wielu
dużych projektów, bo też program
„Polska (województwo lubuskie) –

Brandenburgia”, który zabezpieczał
fundusze, nie był zbyt duży. Dofinansowaliśmy na przykład dalszą
renowację twierdzy Kostrzyn, która
wygląda już całkiem dobrze. Dostała
też prawie 2 mln euro w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Prace renowacyjne nadal trwają.
W twierdzy udało się otworzyć muzeum, współpracuje też ona z podobnymi obiektami w euroregionie, jak
forty w Gorgast, Międzyrzecki Rejon
Umocniony, wzgórza Seelow. Razem
stają się bardziej atrakcyjne.
Idźmy dalej: udało się dofinansować Regionalne Centrum Ratownictwa
w Witnicy. Powstała tam duża transgraniczna placówka dla Straży Pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego,
przygotowana do współpracy z Niemcami w sytuacjach kryzysowych.
W Słubicach otwarto polsko-niemieckie przedszkole „Pinokio”, a w Gorzowie Wielkopolskim, dzięki współpracy
z Frankfurtem nad Odrą, wyremontowano szkołę, w której prowadzony
jest projekt „Kuchnia Transgraniczna
Gorzów Wielkopolski – Frankfurt nad
Odrą”. Dzięki temu Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie jest teraz

jedną z najbardziej popularnych szkół
w regionie. Jej uczniowie poznają różne
zawody gastronomiczne, mają wspólne
zajęcia z Niemcami, jeżdżą na praktyki
do Frankfurtu.
– Czy uczniowie niemieccy przyjeżdżają na praktyki do Gorzowa?
– Tak. Celem projektu jest przygotowywanie polsko-niemieckiej kadry
dla turystyki na pograniczu. Szkoła
gorzowska współpracuje z Zakładem

Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego
Berlina i Brandenburgii, który od
lat kształci kucharzy i pracowników
hoteli. Młodzież obu szkół uczy
się w nowoczesnych pracowniach,
w multimedialnych studiach nauki
języków obcych, uczestniczy w seminariach kulinarnych, warsztatach
językowych, wyjazdach integracyjnych, przygotowała polsko-niemiecki
słowniczek tematyczny.
– Po remoncie i przebudowie
otwarto miesiąc temu Muzeum
Martyrologii w Słońsku, dawnym
Sonneburgu, gdzie w czasach nazistowskich był obóz koncentracyjny.
– Muzeum wraz z pomnikiem
upamiętniającym ofiary nazizmu
zostało otwarte pod koniec października. Partnerem gminy Słońsk w tym
przedsięwzięciu było muzeum w Seelow, upamiętniające ofiary potężnej
bitwy z 16-19 kwietnia 1945 r.
– Mimo entuzjastycznych zapowiedzi wciąż nie udaje się uruchomić bezpośredniego połączenia
kolejowego Gorzów – Berlin.

Dokończenie na str. II

W lewo
– w prawo
POD KONIEC sierpnia odbyły
się wybory do parlamentów Brandenburgii, Saksonii i Turyngii.
W każdym z landów przez ponad
dwa miesiące wykluwały się koalicje, a landtag Turyngii dopiero
5 grudnia będzie zatwierdzał gabinet.
Dojdzie tam do największej
zmiany. Po raz pierwszy od 24 lat
CDU, która w wyborach otrzymała najwięcej głosów (33,5 proc.)
i wciąż jest największą partią
w landzie, znajdzie się w opozycji.
Rząd tworzy unikatowa koalicja: Lewica (28,2 proc. głosów
w wyborach), SPD (12,4 proc.)
i Zieloni (5,7 proc.). Będzie to
pierwszy taki rząd w RFN i to
pod kierownictwem polityka
Lewicy Bodo Ramelowa pochodzącego z zachodnich Niemiec.
W umowie koalicyjnej trzy partie
odcięły się od związków z NRD
i przystały na projekty socjalne:
darmowy rok w przedszkolach,
mocne wsparcie szkół, rozwój
energii odnawialnych. Ustępująca premier Turyngii, Christine
Lieberknecht (CDU), nazwała ich
program nieodpowiedzialnym.
Rząd Brandenburgii ponownie
stworzyła koalicja SPD – Lewica,
a premierem pozostał Dietmar
Woidke (SPD). Tu także o porozumieniu decydowały sprawy
socjalne. Koalicja chce tworzyć
nowe etaty dla nauczycieli, więcej
przeznaczać na szkoły wyższe,
ograniczać etaty w policji i do
2040 r. zrezygnować z wydobycia
węgla brunatnego.
W Saksonii, po marnym wyniku współrządzącej FDP, wróciła
wielka koalicja CDU – SPD. I tu
chadecy musieli przystać na pakiet socjalny: zatrudnienie 6100
nowych nauczycieli, większe dotacje dla przedszkoli, zatrzymanie
redukcji etatów w policji.
W nowym parlamencie Saksonii nie ma już neonazistowskiej
NPD (w landtagach Brandeburgii
i Turyngii nie było jej i nie ma).
Ale klimaty polityczne w trzech
landach nieprzyjemnie zmienił
sukces nowej partii – Alternatywy dla Niemiec (Alternative
für Deutschland). Przejęła ona
elektorat sfrustrowanych także
z NPD, w trzech landach otrzymała
po około 10 proc. głosów, a we
Frankfurcie nad Odrą aż 20 proc.!
AfD, która po majowych wyborach jest w Europarlamencie (w
Bundestagu jeszcze jej nie ma),
jest eurosceptyczna, inteligencka (!), bliska skrajnej prawicy,
przeciwna imigrantom. Wśród jej
polityków są osoby sympatyzujące
z NPD. Choć na jej szczytach wciąż
dochodzi do trzęsień, zdaje się,
że jej popularność rośnie. Jeden
z jej wiceprzewodniczących, Aleksander Gauland z Brandenburgii,
prawnik, dysydent z CDU, gdzie
był przez 40 lat, skrytykował
ostatnio sankcje przeciw Rosji
i stwierdził, że prezydent Putin
ma prawo realizować politykę
„zbierania ziem ruskich”.
Sytuacja w trzech landach (dwa
graniczą z Polską) jest obserwowana w całych Niemczech. Dowodzi,
że zaostrza się rywalizacja między
tendencjami lewicowymi a prawicowymi, że wzbiera populizm.
Jeśli programy socjalne poniosą
tam klęskę, skorzysta na tym
populistyczna prawica.
Paweł MALICKI
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II
TURYSTYKA

Samolotami z Warszawy i Zurychu

PUBLICYSTYKA

Heringsdorf
– lotnisko dla Świnoujścia
W BANSIN na Uznamie odbyło się 74. Polsko-Niemieckie Forum
Przedsiębiorców. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy branży
turystycznej z Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, głównie z niemiecko-polskiej wyspy Uznam. Byli
też przedstawiciele rządów ze Schwerina i Warszawy. Opisowo
sformułowany temat spotkania zorganizowanego przez Centrum
Doradcze Euroregionu Pomerania w Neubrandenburgu brzmiał:
„Model z Heringsdorfu, wzorcowy projekt dla polsko-niemieckiej
słonecznej wyspy Uznam oraz Euroregionu Pomerania”.
TURYSTYKA to oczywiście wypoczynek, lecz to ważna gałąź gospodarki.
Jak organizować wypoczynek, żeby
zapewnić jego najwyższą jakość, dostępność i osiągnąć optymalne korzyści? Model z Heringsdorfu jest jedną
z propozycji, która w ostatnich latach
doskonale się sprawdza.
Heringsdorf to jedno z trzech cesarskich kąpielisk wyspy Uznam (obok
Albecku i Bansin), sąsiadujących ze
Świnoujściem. Leży nad Bałtykiem,
jak inne kąpieliska Uznamu, lecz
ma walor wyjątkowy: lotnisko. Na
Uznam można dojechać pociągiem
i samochodem, lecz jeśli chce się, żeby
atrakcje wyspy były dostępne także dla
mieszkańców odleglejszych regionów
i państw, niezbędny staje się samolot.
Po zjednoczeniu Niemiec były ogromne kłopoty z przestawieniem się uznamskiej turystyki na nowe sprywatyzowane
tory. Jej organizatorzy, właściciele hoteli,
pensjonatów, restauracji, działających
na niemieckiej części wyspy, nadto
urzędy komunalne, instytucje finansowe,
instytucje kultury szybko jednak skonstatowały, że łatwiej będzie pozyskiwać
turystów, jeśli działać będą wspólnie.
Powołali Zrzeszenie Turystyczne Wyspy Uznam (Tourismusverband der
Insel Usedom e.V.), które dziś liczy
prawie 130 członków. Systematycznie
rozpoznają rynek, wyjątkowość wyspy,
skrupulatnie organizują sezon (teraz
mówią, że trwa już cały rok), dbają
o jakość usług, bogactwo i różnorodność
oferty, wspólnie prowadzą kampanie
promocyjne w Niemczech i za granicą,
szczególnie tam, skąd turystów jest mało
i skąd można ich pozyskać. Ostatecznie
Uznam jest dziś po Bawarii najczęściej
odwiedzanym przez turystów i kuracjuszy regionem Niemiec.

Organizatorzy wypoczynku na
Uznamie poszukują sposobów zainteresowania wyspą turystów z odleglejszych regionów. Lotnisko jest
tu argumentem kluczowym. Podej-

mowano wiele prób, żeby włączyć
je do systemu organizacji turystyki. Początkowo wyniki były mierne.
Wreszcie w 2007 r. właściciele hoteli,
gmina Heringsdorf i spółka Flughafen
Heringsdorf GmbH, zarządzająca
lotniskiem, zawiązali partnerstwo
publiczno-prywatne, które zaczęło
tworzyć nowy system organizacji
i promocji wypoczynku. Na rynku
pojawiły się pakiety usług, obejmujące przylot do Heringsdorfu,
tygodniowy wypoczynek na wyspie,
powrót samolotem do domu. Do tego
dochodzi transport z lotniska do hotelu (i na lotnisko), oferta kulturalna,
wszelakie inne atrakcje. Liczba osób
korzystających z lotniska i liczba gości
w hotelach zaczęła wyraźnie rosnąć.

Takie pakiety, stosownie promowane, sprzedają się bardzo dobrze.
Dzięki lotnisku można pozyskiwać
więcej urlopowiczów z zachodnich
Niemiec, a nawet Austrii i Szwajcarii.
W ostatnich latach właśnie w Szwajcarii niemiecka część Uznamu robi
furorę, a Szwajcarzy są na wyspie najbardziej przyjaźnie witanymi gośćmi.
Nie dziwne: wymagają jakości, ale
każdy z nich jest gotów zostawić tu
dziennie aż 130 euro, podczas gdy
turysta z Niemiec – sto.
Podczas forum w Bansinie przyznawano, że szybki wzrost liczby osób,

korzystających z lotniska był możliwy
dlatego, że niemieccy organizatorzy
turystyki powołali wspólną reprezentację. Linie lotnicze, które wożą
urlopowiczów, rozmawiają więc z reprezentacją, jednym podmiotem, a nie
z wieloma.
Chwalił to m.in. Mateusz Kokosiński, dyrektor handlowy Eurolot S.A.
Firma uruchomiła sezonowe loty do
Heringsdorfu z Warszawy i Krakowa,
łącząc je z lotami do Zurichu, Berna
i Wiednia. Dzięki tak zorganizowanej
sieci można było utrzymać wakacyjne
połączenia z dwoma polskimi miastami.
Nie wiadomo jednak, czy w przyszłym
roku połączenie Kraków – Heringsdorf
zostanie utrzymane.
Podczas forum mówiono, że wciąż są

nadzieje na to, że Heringsdorf stanie
się lotniskiem także dla Świnoujścia,
kurortów wyspy Wolin, może nawet
Kołobrzegu, dokąd można by wozić
turystów z zachodu Europy. Na sezonowych liniach polskich Eurolot ma
coraz więcej pasażerów, lecz wciąż za
mało, żeby były opłacalne.
Mogłyby szybciej stawać się bardziej
opłacalne, gdyby do Polski, do Świnoujścia i na Uznam przenieść „model
z Heringsdorfu”, zasadę wspólnej
reprezentacji. Po stronie polskiej nie
ma jednak firmy podobnej do Tourismusverband der Insel Usedom e.V,
więc kto miałby współtworzyć polską
wersję modelu? Kokosiński podkreślał,
że jego firma nie jest w stanie prowadzić ustaleń osobno z wszystkimi
organizatorami turystyki.
Dopóki taki wspólny podmiot nie
powstanie, trudno więc będzie o wspólną ofertę i wykorzystanie lotniska
w Heringsdorfie przez polskich organizatorów turystyki. A przecież z Krakowa
do Heringsdorfu samolot leci półtorej
godziny. Samochodem lub pociągiem
trzeba jechać dużo, dużo dłużej.
Podczas forum mówiono o wielu
innych problemach związanych m.in.
z różnicami w organizacji turystyki
w Polsce i Niemczech, innymi zwyczajami i oczekiwaniami urlopowiczów.
Mówiono o wielkim walorze wyspy,
jakim jest otwarta granica. Zgłaszano
też drobne wydawałoby się problemy,
które jednak nie mogą być załatwione
bez decyzji władz centralnych. Otóż
jedną z przyczyn zbyt małej frekwencji
Polaków na liniach do Heringsdorfu
jest nieznajomość nazwy, która mieszkańcom centralnej Polski z niczym
się nie kojarzy. Zgłoszono pozycję,
żeby zmienić oficjalną nazwę portu
lotniczego na Świnoujście/Heringsdorf.
Taka nazwa stałaby się rozpoznawalna
na lotniskach w Polsce.
Forum zakończyło się wnioskiem,
aby przy pomocy Euroregionu Pomerania sporządzić listę problemów, które
hamują lub uniemożliwiają stworzenie
w Heringsdorfie lotniska faktycznie
transgranicznego.

Paweł MALICKI

Po co istnieją euroregiony
Dokończenie ze str. I
– Wspólnota Interesów Kolei Wschodniej
(Interessengemeinschaft Ostbahn), która
starała się o wskrzeszenie dawnej pruskiej kolei, łączącej
Berlin z Królewcem,
a tym samym Berlin
z Gorzowem, została rozwiązana. W fazie
tworzenia jest Europejskie Ugrupowanie
Współpracy Terytorialnej (EUWT) TransOderana, zrzeszające 13 samorządów
niemieckich i 18 polskich, związanych
z linią Berlin – Gorzów. Jej celem będzie
uruchomienie kolei. TransOderana będzie
też prowadzić działania kulturalne, edukacyjne, infrastrukturalne, pozyskując fundusze z Unii Europejskiej i euroregionu.
Pierwsze projekty mają ruszyć w 2015 r.
Formuła prawna EUWT ułatwi współpracę
niemieckich i polskich samorządów, jak
też ich współpracę z inwestorami prywatnymi i służbami publicznymi.
– Połączenie Gorzowa z Berlinem miało ruszyć w tym roku. Deutsche Bahn
kupiło nawet polskie szynobusy Pesy,
żeby uniknąć kłopotów z dopuszczeniem
pociągów na polskie tory.
– Połączenie, o którym pan mówi, to
bardzo ważny projekt. Udało się dofinansować jego promocję, oszyldowanie stacji

i dworców na trasie, ustawienie tablic
informacyjnych. Myślę, że pociągi ruszą
w przyszłym roku. Nie wszyscy zdają sobie
sprawę, jak wiele problemów trzeba rozwiązać. Wymieńmy kilka: po niemieckiej
i polskiej stronie granicy jest różne napięcie
w sieciach trakcyjnych, w obu krajach
obowiązują inne zasady homologacji pociągów, inaczej są konstruowane rozkłady
jazdy, inny jest system informowania pasażerów. Pociągi z Berlina docierają dziś do
Kostrzyna. 90 proc. podróżnych to Polacy.
– Pomówmy o planach euroregionu na
nowy okres finansowania.
– Jest wiele ważnych inicjatyw. Uważamy jednak, że naszym najważniejszym
zadaniem jest stałe wspieranie kontaktów
międzyludzkich, a więc finansowanie małych projektów, dzięki którym te kontakty
istnieją. Jeśli nie będzie na nie pieniędzy –
wygasną, a przecież to głównie one tworzą
dobry klimat polsko-niemieckiego pogranicza. Chcemy nadal wspierać istniejące partnerstwa samorządów i inspirować nowe.
– Mocną stroną pogranicza lubusko-brandenburskiego zawsze była turystyka.
– W mijającym okresie udało się poważnie dofinansować ścieżki rowerowe.
W nowym okresie finansowania nadal
chcemy realizować projekty z zakresu turystyki, choć nie będziemy mieli na nie
zbyt dużo pieniędzy.
– Ile?

– 32 mln euro na cały program w całym
euroregionie. Chcemy wspierać rozwój
turystyki wodnej na Warcie, podobnie
jak to jest na Odrze. Ale dla poważnego
rozwoju turystki potrzebny jest program
rządowy, tak jak ma to miejsce na granicy
wschodniej w ramach Programu Rozwoju
Polski Wschodniej.
Kolejna sprawa to wspieranie edukacji.
Niemcy oferują naszej młodzieży lepsze
warunki kształcenia, a potem zatrudnienia, i nasza młodzież z tego korzysta. To
dobrze, lecz jeśli my nie poprawimy naszej
oferty edukacyjnej, to dysproporcje między
Polską a Niemcami na pograniczu będą
jeszcze większe.
– Kolejna sprawa: mówi się o konieczności budowy mostu przez Odrę poniżej
Kostrzyna.
– Miasto dusi się, most w Kostrzynie
jest stary, ciężarówki do Niemiec muszą
jeździć przez odległe o sto kilometrów
Świecko. To jest uciążliwe dla całego województwa. Powiem tylko, że kostrzyńskie
fabryki opuszcza dziennie 700 tirów.
– Strefa przemysłowa w Kostrzynie
potrzebuje wygodnych połączeń. To
truizm.
– Strefa jest szansą regionu, daje dużo
miejsc pracy. Most jest dla niej niezbędny, ale jego budowa nie będzie prosta.
Nasi partnerzy z Niemiec łatwo się na
niego nie zgodzą. Nie jest im po prostu

potrzebny. Musieliby przyjąć do siebie,
na tereny wiejskie i małomiasteczkowe,
pozbawione przemysłu, duży ruch samochodów, zbudować drogi i dojazdy,
a korzyści ekonomiczne z tego miałaby
przede wszystkim Polska.
– To typowy konflikt interesów gospodarczych. Jak go rozwiązać?
– Nieraz wolę na jakieś sprawy patrzeć
bardziej pesymistycznie, żeby później mile
się rozczarować. Most w Kostrzynie jest
potrzebny szybko, a nie za kilkadziesiąt
lat. Marszałek lubuski wpisał go do kontraktu wojewódzkiego. Coś zaczyna się
dziać, choć na temat mostu nie było
jeszcze oficjalnych dyskusji na komisjach
międzyrządowych.
– Oby zaczęły się jak najszybciej.
– Gdyby po obu stronach Odry było
zrozumienie i przyzwolenie społeczne,
decyzję o budowie mostu byłoby podjąć łatwiej. To wymaga pielęgnowania
kontaktów międzyludzkich i partnerstw
samorządowych, o czym już mówiłem.
Dlatego tak ważny jest fundusz małych
projektów, który je zabezpiecza. Tworzenie
warunków dla poznawania się i porozumiewania mieszkańców pogranicza jest
podstawą działalności euroregionu. One
nadają mu prawdziwy sens.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB
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Jak to robią na Ziemi Kłodzkiej

Kotlina pałaców i ogrodów
JESZCZE do niedawna nie wierzyłem,
że Gorzanów (niem.: Grafenort), jeden
z najładniejszych zamków ziemi kłodzkiej, nie
obróci się w całkowitą ruinę. W pamięci mam
dumną tabliczkę nad bramą mówiącą o zabytku
prawem chronionym.
A dalej… obraz nędzy i rozpaczy. Zapadłe stropy,
wszędzie walający się gruz, odpadające tynki elewacji.
Jedynie wieża wznosiła się jeszcze dumnie, świadcząc
o dawnej świetności.
Niedawno wziąłem udział w interesującej konferencji. Organizatorem była fundacja, która za cel
postawiła sobie odbudowę pałacu i odtworzenie historycznego parku. Prace trwają już od dwóch lat. To, co
zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania.
* * *
Pałace i zamki na Dolnym Śląsku przechodziły
po 1945 r. różne koleje losu. Jeśli nie zniszczono ich
w wyniku bezpośrednich działań wojennych lub
wskutek grabieży czy podpaleń tuż po wojnie, na ogół
stopniowo popadały w ruinę. Świetnie ten problem
opisał w ciekawej książce Romuald Łuczyński. W niej
też znajduje się wykaz wszystkich pałaców i zamków
Dolnego Śląska oraz skrótowy opis ich losu po 1945 r.

Pod wieżą zamku w Gorzanowie 

Fot. www.palacgorzanow.pl

Pałac w Gorzanowie po 1945 r. również doświadczył gorzkiego losu niechcianego i nieszanowanego
zabytku. Historycy spierają się do dziś, kiedy powstał.
Początki tutejszej pańskiej siedziby sięgają średniowiecza. Świetność pałacu związana jest z rodziną von
Herberstein, która w drugiej połowie XVII w. nadała
budowli obecny kształt. Obok powstał także dość rozległy barokowy kościół. Po wymarciu gorzanowskiej
linii tego rodu pałacem oraz majoratem zaczęli dysponować krewni z linii austriackiej, jednak nigdy nie
zamieszkali tu na stałe. W pierwszej połowie wieku
pałac w Gorzanowie odwiedzał wielokrotnie Karl von
Holtei, jeden z czołowych poetów niemieckich okresu
romantyzmu. To dzięki niemu pałac oraz Gorzanów
stały się znane nie tylko na Śląsku, lecz także poza

KONKURS

jego granicami. Poeta zaprzyjaźnił się z hrabią Johannem Hieronimusem, pasjonatem teatru, mecenasem
zespołu aktorskiego grającego na pałacowej scenie.
To on zarządził przekształcenie barokowego ogrodu
w park krajobrazowy, zgodnie z modą przejętą z Anglii.
W czasie najczęściej wakacyjnych pobytów powstało tu
kilka utworów poety, w tym pierwsze pisane w dialekcie śląskim. Na ścianie kościoła parafialnego można
znaleźć tablice epitafijną syna Holteia, który zmarł
nagle w Gorzanowie.
* * *
W drugiej połowie XIX wieku właściciele Gorzanowa zaczęli powoli tracić zainteresowanie pałacem,
przywiązując jedynie przez jakiś jeszcze czas wagę do
gospodarczej produktywności dóbr. W 1932 r. rodzina
sprzedała pałac, park i zabudowania gospodarcze
miastu Bystrzyca Kłodzka.
Po zajęciu Gorzanowa przez Armię Czerwoną w maju
1945 r. rozpoczął się krótki okres władzy radzieckiej.
Potem pojawiła się polska administracja, także pierwsi
osadnicy. Ludność niemiecką wysiedlono w 1946 r.
Przed kilkunastu laty ukazał się interesujący tom
artykułów o historii wsi i wspomnień niemieckich
mieszkańców Gorzanowa pod redakcją Arno Herziga,
byłego mieszkańca, a dzisiaj emerytowanego profesora
historii Uniwersytetu Hamburskiego. Wspomnienia są
świetnym źródłem do poznania życia codziennego wsi.
* * *
Po wojnie pałac nie został otoczony należytą opieką. Szkody w wyniku rozmyślnej dewastacji szybko
powiększały się wskutek braku odpowiednich remontów. Służby konserwatorskie niewiele mogły
zrobić, podobnie zresztą jak w ogromnej większości
zamków i pałaców. Po 1989 r. niestety nie pojawiła się
zmiana na lepsze. Wprawdzie pojawili się prywatni
inwestorzy, którzy kupowali pałac i planowali jego
remont, jednak realizacja tego zadania przekraczała
ich możliwości. Nie podejmowali nawet koniecznych
prac zabezpieczających. W tym czasie powstały też
pierwsze projekty obywatelskie, które zmierzały w kierunku poznania i ochrony dziedzictwa kulturowego
miejscowości. Przekształciły się one po kilku latach
w działania lepiej zorganizowane, które przyjęły postać
Towarzystwa Miłośników Gorzanowa.
* * *
Dwa lata temu grupa historyków sztuki zainteresowała się losem pałacu. Utworzyli fundację, która
postawiła sobie ambitny cel odbudowy pałacu oraz
rewitalizacji zaniedbanego parku. To właśnie oni zorganizowali w pałacu pierwszą konferencję naukową,
w której uczestniczyłem, a która skupiła specjalistów
różnych dziedzin z Polski, Czech i Niemiec. Przez
dwa dni dyskutowano o różnych aspektach dziejów
Gorzanowa, historii Herbersteinów, architekturze,
założeniach ogrodowych, ale także o postępach prac
konserwatorskich i przyszłości pałacu. Uczestnicy mieli
też okazję zobaczyć efekty dotychczasowych wysiłków
ratowania obiektu. To, co zobaczyłem, dowodzi, że dla
pałacu wreszcie nadeszły lepsze dni. Wyremontowano
dach i wieżę, trwa wymiana stropów, równocześnie
prowadzone są intensywne badania naukowe. Zdobywanie odpowiednich środków finansowych jest
oczywiście wyzwaniem, ale nad pałacem czuwa grupa
osób nie tylko zdeterminowanych, ale i znających się
na rzeczy. Współpracują także z innymi właścicielami
takich obiektów na ziemi kłodzkiej. Być może kiedyś
uda się rozpropagować region jako Kłodzką Kotlinę
Pałaców i Ogrodów…

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Profesor, dyrektor Centrum im. Willy’ego Brandta
we Wrocławiu

Finał w Książnicy Pomorskiej

INTERREG w obiektywie
W KSIĄŻNICY Pomorskiej ogłoszono wyniki
konkursu fotograficznego dokumentującego efekty
Programu INTERREG IV A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska
(województwo zachodniopomorskie).
Zaprezentowano kalendarz programu na rok
2015, w którym zamieszczono najciekawsze zdjęcia
oddające istotę projektów wspieranych z funduszy
Programu INTERREG IV A.
Konkurs, który został zorganizowany w ramach
Dnia Współpracy Europejskiej, cieszył się dużym
zainteresowaniem. Jedną z nagród otrzymał Tadeusz
Surma (na zdjęciu), znany fotografik ze Stargardu
Szczecińskiego, autor zamieszczonych w kalendarzu
zdjęć odnowionej bastei w Stargardzie i koncertu
polsko-niemieckiej orkiestry młodzieżowej prowadzonej przez Stanisława Sadłowskiego. Inni autorzy
prezentują m.in. zdjęcia geoparku w Moryniu,
przebudowanego dworca w Drawsku Pomorskim,
nadmorskiej ścieżki rowerowej, działań edukacyjnych
i związanych z projektem Telemedycyna.



Fot. b.t.
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O niekończącym się szczęściu

Z Każdego roku teatr Uckermärkische Bühnen w Schwedt przygotowuje przed Bożym Narodzeniem spektakle dla dzieci z Polski i Niemiec. W tym roku jest to baśń sceniczna „Trzy złote włosy diabła” (według braci
Grimm). Adresowana jest do widzów od 6 lat i opowiada o niekończącym się szczęściu. Dzieci z Polski w jej
treść wprowadza Ireneusz Rosiński. Kolejne przedstawienia: 28.11 (godz. 9 i 11.30), 2.12 (godz.10), 3-4.12
(godz. 9 i 11.30), 5.12 (godz. 9 i 19.30), 7.12 (godz. 15), 16.12 (godz. 10), 17-18.12 (godz. 9 i 11.30),
19.12 (godz. 9) i 26.12 (godz. 16). Po przedstawieniach 7 i 26.12 spotkania z twórcami. 5.12 (godz. 19.30)
baśń zostanie zagrana dla dorosłych. Bilety: www.theater-schwedt.pl (także po polsku). 
Fot. ubs

SEMINARIUM

Atrakcyjne pogranicze

Kultura
– magnes dla turystów
WALORY kulturowe polsko-niemieckiego pogranicza wciąż
nie są znane nawet jego mieszkańcom. Panuje dziś moda na
dalekie wojaże i odkrywanie egzotycznych krajów, podczas gdy
prawdziwa terra incognita jest pod bokiem. O jej atrakcjach
i turystycznej ofercie rozmawiano w Neubrandenburgu
i Neustrelitz podczas seminarium „Turystyka kulturowa”.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm turystycznych,
instytucji kultury, władz samorządowych i kilkoro artystów
z Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
NEUBRANDENBURG i nieodległe od niego Neustrelitz to
wschodnia Meklemburgia, powiat
Mecklenburgische Seenplate (Pojezierze Meklemburskie), kraina,
której krajobraz przypomina pojezierza pomorskie: lasy, wzgórza, setki jezior z największymi –
Müritz, Plau, Tolensee. Stateczkami
i łodziami, korzystając z kanałów,
można stąd dopłynąć do Berlina,
na Zalew Szczeciński i Bałtyk.
Właśnie tu, w wiosce Ankershagen, urodził się Heinrich Schliemann, odkrywca Troi, a w zamku Mirow na wyspie jeziora trzy
królowe: Anglii – Zofia-Charlotta,
Prus – Luiza, Hanoweru – Fryderyka. Mirow położone jest nad
kanałem łączącym jezioro Müritz
z Havelą. Pochodził stąd Ludwig
Giesebrecht (1792-1873), jeden
z najsłynniejszych w XIX w. szczecinian, historyk, poeta, filozof, autor
m.in. prac o Pomorzu, Szczecinie
i trzytomowego dzieła „Wendische
Geschichten aus den Jahren 780
bis 1182” (Berlin 1843), które w polskich opisach często funkcjonuje
jako „Historia Słowiańszczyzny
Zachodniej”.
Seminarium zaczęło się w Neubrandenburgu, w kawiarni położonej na najwyższym piętrze znanego
postenerdowskiego wieżowca. Przy
sprzyjającej pogodzie jest z niej
rozległy widok na miasto, które
ostatnio mocno się modernizuje.
Wśród atrakcji miasta jest wieniec
średniowiecznych murów obron-

nych, przylepione do nich malutkie domki (Wieckhäuser), cztery
bramy miejskie, od których wziął
się przydomek Vier-Tore-Stadt,
nowoczesna filharmonia w daw-

Drugą część seminarium zorganizowano w Neustrelitz, dawniej stołecznym mieście księstwa
Mecklenburg-Strelitz. Powstało
w połowie XVIII wieku (późny
barok) na planie idealnego miasta
włoskiego. Jego centrum zajmuje
ogromny kwadratowy rynek, od
którego odchodzi osiem ulic.
Seminarium odbywało się
w prywatnym centrum kulturalno-turystycznym urządzonym w dawnej fabryce pieców kaflowych.
Właściciel Horst Conrad urządził
tu knajpkę, kino, salę koncertową,

Rolf Voss, kierownik Muzeum Regionalnego w Neubrandenburgu, obok planu
starego miasta 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
nym gotyckim kościele Mariackim
i oddane niedawno po remoncie
muzeum w dawnym klasztorze
franciszkanów. Trzeba przypomnieć, że prace zostały wykonane
dzięki wspólnemu projektowi ze
Stargardem Szczecińskim, gdzie
powstało nowoczesne muzeum
w Bastei. Oba muzea prezentują
dzieje swych miast, w obu objaśnienia są po polsku i niemiecku.

galerię sztuki i domki letniskowe.
Twierdzi, że połączenie ośrodka
wypoczynku z obiektami kultury
zwiększa zainteresowanie mieszkańców i turystów. Jest przekonany,
że właśnie takich turystów będzie
coraz więcej.
Seminarium zorganizowało
Centrum Usługowo-Doradcze
Euroregionu Pomerania w Neubrandenburgu. 
(b.t.)
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JARMARKI

Za kilka dni zaczyna się adwent,
zbliża się Boże Narodzenie.
Otwierają się więc tradycyjne
jarmarki, a na nich kolorowe
światła, zapach pierników i pieczonych w cukrze migdałów,
świąteczna muzyka i korzenny
smak grzanego wina.
■■ 27 listopada – 21 grudnia. Weberglockenmark w Neubrandenburgu. Prezentacje rzemieślników
z Meklemburgii, Berlina, Saksonii
i Turyngii, bogaty program artystyczny, wiele rodzajów grzanego
wina. Czynny: niedziele-czwartki w
godz. 10-19, piątki-soboty w godz.
10-21). W dniach 29-30 listopada
Jarmark Regionalnego Rzemiosła
Artystycznego.
■■ 27 listopada-22 grudnia. Jarmark na Starym Mieście i w piwnicach starego ratusza w Stralsundzie. Czynny: poniedziałki-czwartki
godz. 11-20, piątki-soboty w godz.
11-22, niedziele w godz. 11.30-22.
W długą noc przedświątecznych
zakupów do północy.
■■ 29 listopada-7 grudnia. Jarmark w Eberswalde.
■■ 28 listopada-21 grudnia. Jarmark w Greifswaldzie (rynek).
Uroczyste otwarcie w pierwszą
niedzielę adwentu (godz. 15 w porcie). Codziennie bogaty program
artystyczny, liczne stoiska. Czynny:
poniedziałki-czwartki w godz. 1021, piątki-soboty w godz. 10-22,
niedziale godz. 11-21. W weekendy
prezentacje rzemiosła artystycznego w piwnicy ratusza.
■■ 28 listopada-21 grudnia. Jarmark we Frankfurcie nad Odrą
(godz. 11-20). 6-7 grudnia i 1314 grudnia jarmark adwentowy
w kościele Mariackim (godz. 13-19)
■■ 29 listopada. Jarmark na zamku w Löcknitz (Schlossstrasse 2),
godz. 11-20.
■■ 29 listopada: Jarmark w Blankensee (od godz. 14). Wystawa
ozdób świątecznych, koncert pieśni
adwentowych (Küsterhäuschen,
Dorfstrasse 33).
■■ 4-7 grudnia. Jarmark w Angermünde (godz. 12-20).
■■ 4-7 grudnia. Struclowy Jarmark
w Schwedt (centrum miasta).
■■ 29 listopada Marciński Jarmark
w Uckermärkische Bühnen (godz.
13-17).
■■ 5-7 grudnia: Polski Jarmark
Gwiazdkowy w Poczdamie.
■■ 5-7 grudnia. Jarmark na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
■■ 5-7 grudnia. Jarmark w Pasewalku (centrum miasta).
■■ 6 grudnia. Uckermünde, Ogród
Zoologiczny, Boże Narodzenie
wśród zwierząt.
■■ 6-21 grudnia. Jarmark w Prenzlau (kościół Mariacki).
■■ 7 grudnia. Jarmark w Altwarp
(od godz. 14).
■■ 6-7 grudnia. Jarmark w Torgelow (rynek, zamek). Wśród
atrakcji: jarmark historyczny,
przygotowany przez słowiańską
wioskę Ukranenland.
■■ 10-14 grudnia. Jarmark w Wolgaście (rynek przy ratuszu), godz.
11-20.
■■ 19-21 grudnia. Jarmark adwentowy w Anklam: Frauenstrasse,
Nikolaikirchstrasse, kościół św.
Mikołaja.
■■ 20-21 grudnia. Jarmark w Ueckermünde (rynek Starego Miasta).
■■ 20 grudnia. Jarmark w Eggesin
(od godz. 13).
■■ BERLIN. Dziesiątki jarmarków, największe tradycyjnie
na placu Poczdamskim, w Sony Center, na Aleksanderplatz,
Gendarmenmarkt, przy pałacu
Charlottenburg, w Spandau,
przy Czerwonym Ratuszu, przy
Gedächtniskirche, na placu Zamkowym, w Kulturbrauerei (Prenzlauer Berg), w poszczególnych
dzielnicach, parafiach i kietzach.
Liczne koncerty adwentowe i bożonarodzeniowe. Króluje „Weihnachstoratorium” Jana S. Bacha
i chóry gospel.

przez granice

ZAPISKI

Sommeruniwersytät Letni

Niezapomniane chwile
OD ponad 15 lat rozwija się Słubfurt, przedsięwzięcie artystyczne
i społeczne, koncept miasta łączącego mieszkańców przygranicznych
Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Wymyślił je Michael Kurzwelly, artysta,
absolwent akademii niemieckich i polskich, twórca działań w przestrzeni publicznej. Z idei Słubfurtu wyrosła idea szersza – Nowej Ameriki,
kolejne przedsięwzięcie społeczne, konceptualne państwo, tworzone tym
razem przez grupy mieszkańców całego pogranicza polsko-niemieckiego. Słubfurt i Nowa Amerika mają swoje organy, dokumenty, język,
tworzony doraźnie z połączenia słów polskich i niemieckich. W połowie
listopada zorganizowano w Słubfurcie doroczny kongres Nowej Ameriki.
W sierpniu br. odbył się Słubfurt Sommeruniwersytät Letni, czyli
warsztaty dla młodzieży z pogranicza powołane w ramach Uniwersytätu Nowej Ameriki. Uczestniczyła w nich autorka zapisków, które
drukujemy poniżej.
Redakcja
SOMMERUNIWERSYTÄT Letni
rozpoczął się w domu studenckim
w Słubicach. Trwał tydzień. Jego organizatorką była Magda Ziętkiewicz,
nauczycielka języka niemieckiego
z Chojny. Uczestników było 24: dwie
trzecie z Polski, jedna trzecia z Niemiec. Najstarsi mieli po osiemnaście
lat, a najmłodsza (ja) – zaledwie
czternaście.

się związkowi, bo nie tolerują pochodzenia partnera swojego dziecka.
– Od najmłodszych lat interesowałam się teatrem, a te warsztaty
wpisują się w tę pasję. Dzięki nim
się rozwijam, potrafię panować nad
mimiką. Mam nadzieję, że zajęcia pomogą mi nauczyć się podstawowych
chwytów teatralnych – opowiada
Ola, grającą główną rolę.

Podsumowanie warsztatów dziennikarskich. Stoją od lewej: Paulina, Paulina, Klaudia, Dorota, Paulina, Zuzia i Ola. 
Fot. Sommeruniwersytät Letni
Zosia nigdy wcześniej nie była na
tego typu warsztatach. Gdy otwiera
drzwi do pokoju w domu studenckim,
okazuje się, że Ola, jej współlokatorka, już w nim jest. Dziewczyny
nieśmiało przedstawiają się sobie,
podają ręce na przywitanie… Panuje nieco napięta atmosfera. Na
szczęście mama Oli z uśmiechem
wypytuje Zosię o znajomość języków
i nastawienie do warsztatów.
Czas iść na pierwszą zbiórkę.
Ola i Zosia rozglądają się i starają
zapoznać z innymi uczestnikami.
Za niespełna dwie godziny będzie
można zintegrować się z resztą. Zapowiedziano wieczór zapoznawczy.

Teatralny luz
Grają na gitarze, flecie, tańczą,
śpiewają, śmieją się – tak jest na
warsztatach teatralnych. Młodzi aktorzy z pasją wcielają się w swoje role.
Rozmawiają po polsku, niemiecku,
po angielsku. Jest ich dziewięcioro.
Sztukę przygotowuje pani Heike,
aktorka teatru dramatycznego. Czuwa
nad każdym szczegółem i precyzyjnie
przygotowuje młodych ludzi do występu. Przyniosła właśnie zaskakująco
ciekawe rekwizyty i stroje. Ola gra
zakochaną polską dziewczynę o imieniu Zuzia, której wybrankiem jest
Niemiec. Ich rodzice sprzeciwiają
EDUKACJA

Niektórzy aktorzy nie potrafią do
końca porozumieć się z Heike, co
powoduje zabawne sytuacje.
– Powinniśmy porozumiewać się
częściej poprzez grę, a nie rozmowę
– tłumaczy pani Heike.
Luz, zabawa, śmiech. Tak jest na
zajęciach teatralnych.

Medialne sztuczki
– Martwię się, bo ludzie na bazarze nie chcą ze mną rozmawiać
i udzielać wywiadów. Mam bardzo
trudny temat dotyczący granic i moim
rozmówcom z Niemiec trudno się
wypowiedzieć. Obawiam się, że nie
będę w stanie dogadać się z nimi
w języku niemieckim – takie problemy ma Kasia, której zadaniem
jest pytać ludzi, co – według nich –
oznacza sformułowanie „bez granic”.
Podobne obawy ma Paulina: –
Boję się, że prezentacja, jaką mam
przygotować, jest zbyt trudna. Nie
chcę być zbyt natrętna wobec ludzi.
Uczestnicy warsztatów sami wybierają tematy. Muszą zrobić do nich
trzy zdjęcia i zapytać mieszkańców Słubic, co sądzą na ten temat.
Większość zagadniętych nie chce
odpowiadać, spieszy się. Niektórzy
nie znają odpowiedzi na pytania.
Zdecydowana większość jest speszona tym, że są filmowani. Myślą, że

materiał trafi do internetu i że będą
mieli z tego powodu jakieś nieprzyjemności. Na szczęście w pogotowiu
są pani Dorota i pan Paweł, którzy
pomagają przeprowadzać wywiady.
Inni próbują radzić sobie, filmując
z ukrytej kamery, ale czy tak wolno?
W końcu efekty są dla wszystkich
zaskoczeniem i potwierdzeniem,
że warto było próbować.

Dziennikarskie szlify
– Warsztaty przekroczyły moje
oczekiwania, uczestnicy są wspaniali.
Bardzo dobrze pracują, chociaż
różnią się poziomem wtajemniczenia dziennikarskiego. Radzą sobie
o wiele lepiej niż myślałam – mówi
opiekunka warsztatów dziennikarskich, Magda Ziętkiewicz.
Grupa liczy zaledwie sześć osób:
trzy Niemki i trzy Polki. Robią w mieście wywiady, a jedna z uczestniczek… udziela wywiadu miejscowej
telewizji!
Nie zawsze jest łatwo. Są chwile,
gdy dziewczyny nie radzą sobie
z pisaniem tekstów, nie mają weny.
Zawsze jednak robią wszystko, by
dokończyć pracę. Pani Magda czyta
gotowe fragmenty tekstów, pomaga
w selekcji materiału i skomponowaniu reportaży.
Zosi najbardziej podoba się wizyta
w redakcji MOZ („Märkische Oderzeitung”) we Frankfurcie i w drukarni. Cieszy ją, że ma okazję przyjrzeć
się pracy prawdziwych dziennikarzy,
a nawet wspólnie z koleżankami
przeprowadzić wywiad z jednym
z nich, który zajmuje się sprawami
polsko-niemieckiego pogranicza.
Integracja inaczej
Trzask! – konar drzewa prawie
przewrócił kajak. „Co ty robisz?! Dlaczego płyniesz w stronę przeszkód?”
– takie pytania zadają uczestnicy
spływu kajakowego.
Płyną dwuosobowymi kajakami.
Muszą być zgrani i współpracować ze
sobą, by nie wylądować pod wodą.
Wystarczy jedno pochylenie się nie
w tę stronę, by się przewrócić. Trzeba
zachować spokój i cierpliwość. Nie
wszystkim to wychodzi.
Energicznie wiosłująca Jenny
widzi w oddali płonący ogień. „To
musi być ognisko!” – myśli. Ma rację. Gdy tylko dociera do brzegu,
przebiera się i ogrzewa przy ognisku
w miłej atmosferze opowieści o tym,
co wszyscy przed chwilą przeżyli.
Zosia czuje ciepło ogniska, ale też
inne ciepło, wynikające z bliskości
i serdeczności.
Wieczorem, gdy Jenny chce kłaść
się do łóżka, ktoś puka do drzwi.
To Kasia. Pyta Jenny, czy nie ma
ochoty na kubek gorącej herbaty
w towarzystwie znajomych z piętra.
Wieczory w kuchni są przesympatyczne. Wszyscy się śmieją, opowiadają różne historie, śpiewają przy
gitarze. Niezapomniane chwile….

Zuzanna TUTAK
■■ Uczennica ze Szczecina, uczestniczka Letniego Sommeruniwersytätu w Słubfurcie

Języki a rynek pracy na pograniczu

AKTUALNOŚCI

■■ KINGA Wóycicka-Hartmann,
autorka polsko-niemieckich programów kształcenia młodzieży dla
pogranicza, działająca głównie
w Saksonii i Dolnosląskiem, została
wyróżniona Złotą Szpilką Honorową, najwyższym odznaczeniem
organizacji Frauenbrücke. Drugą
laureatką została Sylvia Goulard
z pogranicza francusko-niemieckiego. Laudację wygłosił b. premier
Brandenburgii i b. minister rządu
federalnego Manfred Stolpe.
■■ PODCZAS odnawiania biblioteki naukowej w mieście Gotha
(Turyngia) odkryto fragmenty Małego Katechizmu Marcina Luthra
w tłumaczeniu na dolnołużycki.
Prof. Eduard Werner, sorabista
z Lipska, uważa, że jest to jeden
z najstarszych zabytków języka
dolnołużyckiego.
■■ W ŚRODKOWYCH Niemczech
największą grupą imigrantów są
Polacy. W trzech landach: Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia
pracuje prawie 11 tys. Polaków
(pięć razy więcej niż w 2009 r.).
Około 60 proc. z nich to fachowcy
z medycyny, opieki, rzemiosła,
budownictwa.
■■ NAJWIĘKSZĄ w Polsce
elektrownię słoneczną otwarto
w Gubinie. Kosztowała 10 mln
euro. Połowę kosztów pozyskano
z funduszy unijnych w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsza
farma solarna zaspokoi potrzeby
około 800 gospodarstw domowych.
Łączna moc elektrowni wyniesie
4 MW. Dzięki temu rocznie nie
trafi do atmosfery około 3,5 tys.
ton dwutlenku węgla.
■■ NIEMCY powołują fundację
o nazwie Deutsche Zentrum für
Kulturgutverluste. Zajmie się ona
odnajdywaniem i odzyskiwaniem
Fot. archiwum
dzieł sztuki zrabowanych w czasach nazistowskich.
■■ SAKSONIA naciska na szybkie
podpisanie czesko-niemieckiego
porozumienia policyjnego, które umożliwić ma m.in. walkę
z przemytem narkotyków przez
granicę czesko-niemiecką. Szczególnie rośnie przemyt preparatu
Crystal Meth produkowanego
głównie w Czechach.
■■ W SŁUBICACH odsłonięto
pierwszy na świecie pomnik Wikipedii. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz
Słubic, Wikimedia Foundation
z San Francisco, wydawcy Wikipedii oraz inicjatorzy wystawienia
pomnika – studenci i wykładowcy
Collegium Polonicum.
■■ OTWARTO po generalnym remoncie dworzec PKP w Kostrzynie. Oprócz standardowych miejsc
obsługi podróżnych będą tu sklepy
i lokale usługowe, piekarnia, salon
prasowy, sklep z obuwiem i kantor,
a w przyszłości biblioteka miejska
i niewielki hostel.
■■ HOTELARZE i restauratorzy
z niemieckiej części wyspy Uznam
z radością przyjęli wycofanie się
federalnego ministerstwa komunikacji z projektu wprowadzenia obowiązkowych opłat za korzystanie
z dróg i autostrad. Obawiali się, że
gdyby opłaty zostały wprowadzone,
znacznie utrudniłyby codzienne
dojazdy ich pracownikom z Polski.

Kształcenie dwujęzyczne
TEMAT 75. Forum Przedsiębiorców, które odbędzie
się 2 grudnia w Szczecinie, brzmi: „Kształcenie dwujęzyczne jako istotny czynnik gospodarczego rozwoju
Euroregionu Pomerania”. Spotkanie otworzą prezydent
miasta Piotr Krzystek i Paweł Bartnik, dyrektor biura
SGP Euroregionu Pomerania.
Jacek Wasik (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce) mówić będzie o unijnych programach wspierania dwujęzyczności i kompetencji językowych, Thilo
Streit (Ministerstwo Edukacji Meklemburgii-Pomorza
Przedniego) – o stanie i wyzwaniach w kształceniu
znajomości języka polskiego w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim, Kinga Hartmann-Wóycicka (Biuro Koordynacyjne Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz) –
o strategicznym znaczeniu znajomości języka sąsiada

w niemiecko-polskim regionie granicznym, Krzysztof
Soska o koncepcji kształcenia językowego w Szczecinie.
Następnie dyskusja będzie toczyć się w trzech
grupach tematycznych: 1. Kształcenie w przedszkolach
i szkołach podstawowych (moderacja: Małgorzata
Hołubicka-Koziołek z przedszkola Randow-Spatzen
w Löcknitz); 2. Kształcenie zawodowe i współpraca
z biznesem (moderacja: dr Marek Łoś, Bilfinger Mars
Offshore sp. z o.o. w Szczecinie); 3. Szkoły wyższe
i współpraca z biznesem. Forum zakończy dyskusja
z ekspertami i referentami.
Forum, które odbędzie się na Uniwersytecie Szczecińskim (ul. Cukrowa 12, sale 315, 316) przygotowuje
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania
w Szczecinie.
(b)

Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG
IV A Euroregionu Pomerania).
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