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Co dwunasty pochodzi z Polski

Nowi mieszkańcy Gartz
OD PONAD pięciu lat nie ma już kontroli osobistej na polsko-niemieckiej granicy. Skutki tego są pozytywne, czego –
jeśli chodzi o w Brandenburgię – nigdzie nie da się lepiej
potwierdzić jak w okręgu Gartz w pobliżu Szczecina.
W PONIEDZIAŁEK Frank Gotzmann, 39-latek, dyrektor urzędu
administracji w Gartz, obejmującego
swym zasięgiem miasto Gartz oraz
gminy: Casekow, Hohenselchow-Gross Pinnow, Mescherin i Tantow,
był na spotkaniu bożonarodzeniowym szczecińskich trzecioklasistów
z ich rówieśnikami z Casekow. We
wtorek odwiedził z nauczycielami
i rodzicami jednej z klas w Gartz
polską wieś Przecław, aby rozmawiać o podobnym partnerstwie.
– W środę stanął nagle w moim
biurze polski przedsiębiorca i powiedział, że szuka u nas kawałka
ziemi dla siebie i swojej rodziny
– mówi Gotzmann.
A w czwartek wziął udział w spotkaniu w Szczecinie, podczas którego
ministrowie transportu Polski i Niemiec podpisali długo oczekiwaną
umowę o modernizacji połączenia
kolejowego Szczecin – Berlin.
Oczywiście, że nie wygląda tak
każdy tydzień pracy dyrektora.
Oprócz spraw polsko-niemieckich
musi on dbać o wiele innych spraw,
na przykład o długi, o które gminy
naciskają na urząd. Ale od opinii,
że otwarcie granicy było korzystne
dla terenów, na których działa jego
urząd, nie da się odwieść.
Przemawiają za tym fakty: w tym
czasie na północno-wschodnim
cyplu Brandenburgii, który historycznie należy do Pomorza,
zamieszkało 550 Polaków. Liczba

ludności, spadająca zawsze w latach
wcześniejszych, zatrzymała się na
tym samym poziomie: 7000 osób.
Z sąsiedniej Polski pochodzi co
dwunasty mieszkaniec. Szczególnie
cieszy to, że są to w większości
młode rodziny.
– W sierpniu mogliśmy po wieloletniej przerwie znów utworzyć dwie
pierwsze klasy – mówi dyrektorka
Szkoły Podstawowej w Gartz, Dagmar Gustmann. A że prawie czwarta
część wszystkich dzieci pochodzi

z Polski, kraju sąsiadów, dlatego
na korytarzach szkoły rozmawia
się w ich języku, a od niedawna
także w czasie dodatkowych lekcji
dla polskich uczniów.
– Jestem bardzo zadowolona
również z tego, że nie ma u nas
grupek polskich i niemieckich, lecz
wszystko świetnie się miesza – mówi
dyrektorka.
W związku z tym, że liczba
uczniów ponownie rośnie, żal, że
kilka lat temu zamknięto w Gartz
klasy powyżej szóstej.
Przykładem udanej integracji
jest rodzina Moniki Baczulis. Pani
Monika i jej brat prowadzą w Gartz
kwiaciarnię.

Monika Baczulis i Frank Gotzmann w kwiaciarni w Gartz
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Pieniądze do wzięcia

– Niemieccy klienci są bardzo
zadowoleni – mówi pani Monika.
Nigdy nie spotkała się z żadnymi
uprzedzeniami. – Przyjaciołom z Polski, którzy nas odwiedzają, też się
tu podoba – podkreśla.
Jej mąż Piotr jest ogrodnikiem
i pracuje w Szczecinie, syn Paweł
uczęszcza do szkoły w Tantow (ma
w klasie nauczycielkę, która także
jest z Polski), a córeczka Julia chodzi
w Gartz do przedszkola.
– Najważniejsza dla nas jest
przyszłość naszych dzieci i spokój,
jaki tu mamy – mówi pani Monika.
Pochodzi ze Szczecina, jak wielu
nowych mieszkańców Gartz. Pracują
w Polsce albo w pobliskich miejscowościach niemieckich.
Dyrektor urzędu dobrze wie, że
bliskość wielkiego Szczecina jest
dla Gartz zdecydowanie korzystna.
– Do 1938 roku nasze tereny należały do niemieckiego powiatu, który
otaczał Szczecin – mówi. Dodaje, że
niektórzy starsi mieszkańcy Gartz
byli wówczas dziećmi i jeździli do
szkoły w Szczecinie.
Frank Gotzmann broni się przed
zbytnią euforią. Do tutejszej rzeczywistości należą bowiem także liczne
kradzieże maszyn w gospodarstwach
rolnych. Niejedną złodzieje wywieźli
przez otwartą granicę.
Ale Frank Gotzmann pod żadnym
pozorem nie chciałby zrezygnować
z napływu nowych mieszkańców na
teren kompetencji swego urzędu.
Dietrich SCHRÖDER
■ Dziennikarz gazety „Märkische Oderzeitung”, specjalizujący się w sprawach polskich i polsko-niemieckich

FELIETON

SPD w Kołobrzegu
TRZY dni obradowała w Kołobrzegu frakcja SPD parlamentu Berlina.
Wyjazd, w którym uczestniczył m.in.
nadburmistrz Berlina Klaus Wowereit,
został zorganizowany z inicjatywy
Alexa Lubawinskiego.
Warto powiedzieć, że Alex Lubawinski, który urodził się w Szczecinie,
a potem mieszkał w podświnoujskim
Przytorze, świetnie mówi po polsku
i jest honorowym obywatelem Kołobrzegu.
Różne niemieckie gremia partyjne spotykają się co jakiś czas na
zamkniętych sesjach wyjazdowych.
Dla berlińskich socjaldemokratów czas
jest teraz trudny, mieli więc w Kołobrzegu czas wypełniony. Efektem ich
wyjazdu jest m.in. bardzo propolska
Deklaracja Kołobrzeska. Mówi się
w niej o Polsce jako najszybciej rozwijającej się dziś gospodarce Europy,
podkreśla korzyści, jakie Berlin ma
z długoletniego partnerstwa z Warszawą, pisze o jego zainteresowaniu
współpracą z regionami i miastami
zachodniej Polski.
Deklaracja jest jednoznaczną ofertą
Berlina w sprawie rozszerzenia współpracy z Polską. Jaki będzie odzew?
Niektóre polskie gazety opisywały
kołobrzeskie obrady w tonie niemal
sensacyjnym. Było to na pewno wydarzenie niecodzienne. Ale nie po raz
pierwszy podobne spotkanie zorganizowano w Polsce. Kiedyś w Szczecinie
obradowali chadecy współpracujący
wówczas z Unią Wolności, w 2004 r.
CDU obradowała w Warszawie, a Lewica (PDS) w Szczecinie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
polskie partie organizowały podobne
spotkania w Niemczech, np. w Berlinie
czy Budziszynie. One dobrze służą
także poznawaniu innych krajów.
Bogdan TWARDOCHLEB

Pomerania – co dalej?

Strategia to wizja przyszłości

ZAPRASZAMY do składania projektów, które mogą być
dofinansowane w ramach Funduszu Małych Projektów
INTERREG IV A.

– mówi Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania w Szczecinie

ZADANIEM Funduszu Małych
Projektów jest wspieranie nowych
lub już istniejących kontaktów polsko-niemieckich (transgranicznych).
Konferencje i publikacje, warsztaty,
spotkania kulturalne i turystyczne,
zawody sportowe, wystawy – każde z tych działań może otrzymać
bezzwrotne wsparcie finansowe.
Wystarczy złożyć wniosek w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania. Dotacja do
projektu to 85 proc. jego wartości.
Dodatkowo można złożyć wniosek
o kolejne 10 proc. z budżetu państwa. Wkład własny beneficjenta
to tylko 5 procent! Wartość takiego
projektu może wynosić do 25 tys.
euro. Nabór wniosków prowadzony
jest do wyczerpania środków.
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organizacje
o charakterze niedochodowym:
jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne,

– ROK trwały prace nad strategią Euroregionu Pomerania
na lata 2014-2020. Jaką metodę
przyjęto przy jej opracowaniu?
– Wszystko zaczęło się w marcu 2012 roku podczas walnego
zgromadzenia naszego stowarzyszenia. Wtedy po raz pierwszy
zaprezentowaliśmy projekty
rozporządzeń Unii Europejskiej na przyszły okres programowania oraz podstawowe
dane dotyczące województwa
zachodniopomorskiego i naszych
sąsiadów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii. Zaraz potem rozpoczęliśmy konsultacje, które trwały
do września 2012 r. Odbyły się
w tym czasie spotkania z samorządami gminnymi i powiatowymi w małych warsztatowych grupach, bo chodziło o to,
aby każdy mógł wyrazić swoją
opinię. Powstający dokument
był jednocześnie na bieżąco
konsultowany z marszałkiem
województwa zachodniopomorskiego. Spotkaliśmy się również
z rektorami wyższych uczelni oraz
przedstawicielami organizacji
pozarządowych. Zbieraliśmy też
niezbędne dane statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej
i gospodarczej naszego regionu
i regionu naszych sąsiadów.

organizacje pozarządowe lub inne
niekomercyjne.
Wspierane będą małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy polsko-niemieckiej w zakresie
kultury, sportu i rekreacji, ochrony
środowiska, integracji społecznej,
wymiany młodzieży, edukacji.
Fundusz Małych Projektów
wdrażany jest przez szczecińskie
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP Partner
Wiodący) i Kommunalgemeinschaft
Europaregion POMERANIA e.V.
(partner projektu) w Löcknitz.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych.
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 164, Szczecin, poniedziałki – piątki, godz. 8-16. Zespół ds. Naboru i Promocji FMP,
tel. 91 486 29 10 (www.pomerania.
org.pl)

Paweł Bartnik: „Mimo licznych problemów lata inwestowania na granicy polskoniemieckiej doprowadziły do wielu pozytywnych zmian”.
Fot. archiwum
– Jaką ocenę procesów zachodzących na obszarze Euroregionu
Pomerania można sformułować na
podstawie materiałów zebranych
do opracowania strategii?
– Niestety, ocena nie jest optymistyczna. Po pierwsze, następuje
ogromna zmiana demograficzna, wynikająca ze spadku liczby
mieszkańców, spadku przyrostu
naturalnego oraz odpływu młodych
mieszkańców z obszarów o niższej atrakcyjności. Następują też

strukturalne zmiany w gospodarce:
deindustrializacja, wchodzą na
teren regionu zewnętrzne firmy
sieciowe, kurczą się lokalne rynki
pracy. Na to wszystko nakłada się
wzrost zadłużenia samorządów, obciążenie ich budżetów wydatkami
bieżącymi, obniżenie zdolności
finansowania rozwoju.
– Czy dotyczy to tylko polskiej
części euroregionu, czy też naszych
partnerów niemieckich?

Dokończenie na str.
II
848-13-A
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Strategia
to wizja przyszłości
Dokończenie ze str. I
– Nasi partnerzy mają podobną sytuację,
a kryzys demograficzny jest
tam zdecydowanie większy niż
u nas. Spadek
liczby ludności
i słabnąca wydolność samorządów zmusiły
władze MeklemFot. Robert STACHNIK
burgii-Pomorza
Przedniego do reformy administracyjnej polegającej na scaleniu powiatów, a przygotowywane jest scalenie
gmin. Podobną reformę szykują koledzy
w Brandenburgii.
– Obraz, jaki pan rysuje, jest pesymistyczny. Czy w przygotowywanym
raporcie widać jednak jakieś jasne
strony?
– Oczywiście, że widać. Lata inwestowania na granicy polsko-niemieckiej
doprowadziły do wielu pozytywnych
zmian. Zmodernizowano i rozbudowano
infrastrukturę techniczną, dokonano
rewitalizacji przestrzeni publicznej i modernizacji wielu obiektów użyteczności
publicznej. Niewątpliwie poprawiono
jakość usług. Sukcesy te muszą stać
się podstawą myślenia o przyszłych
kierunkach rozwoju naszego transgranicznego obszaru.
– W takim razie, jakie działania
uznają członkowie stowarzyszenia jako
najważniejsze w przyszłej strategii?
– Po pierwsze, wspieranie edukacji,
badań, wykorzystania nowych technologii. Edukacja jest kluczem do wspólnego
funkcjonowania na obszarze Euroregionu Pomerania. Musi ona dotyczyć
przede wszystkim edukacji językowej,
bowiem to stanowi główną barierę we
wspólnym funkcjonowaniu. To samo
dotyczy współpracy wyższych uczelni.
Szczególna rola przypada Uniwersytetowi Szczecińskiemu, który stara się
wypracować model uniwersytetu transgranicznego dla całego obszaru naszego
euroregionu. Następnym priorytetem
jest poprawa dostępności centrów gospodarczych i turystycznych. Wynika z tego
konieczność budowy dróg lokalnych,
ścieżek rowerowych, lecz także wspólnego marketingu, logistyki i wspólnych
projektów subregionalnych. Trzeci priorytet to dostosowanie dostępności usług
publicznych do zmian demograficznych.
Już udało się zaproponować utworzenie sieci dla współpracy i świadczenia
usług publicznych, nazwanej roboczo
„Pomerania n@t”. Jej pomysł wynika

Pamięć
o wypędzeniu
ZGODNIE z uchwałą parlamentu Węgier, przyjętą jednogłośnie z inicjatywy
partii Fidesz, 19 stycznia jest na Węgrzech
Dniem Pamięci o Wypędzeniu Węgierskich
Niemców. W uchwale podkreślono, że po
1945 r. władze Węgier zastosowały wobec
wszystkich Niemców odpowiedzialność
zbiorową. Pozbawiono ich praw obywatelskich, majątków i wysiedlono. Musiało
wyjechać 185 tys. osób.
Uroczystości po raz pierwszy zorganizowano 19 stycznia 2013 r. Minister spraw
społecznych Zolán Balog mówił w Solymár,
że wśród wypędzonych byli wyłącznie
obywatele Węgier, którzy jadąc bydlęcymi
wagonami wywieszali węgierskie flagi
z napisem: „Boże, błogosław naszą ojczyznę”. Zapewnił, że wypędzeni wracający
na Węgry „będą witani całym sercem”.
Na Węgrzech bardzo krytycznie mówiono ostatnio o decyzjach poczdamskich, sankcjonujących przymusowe
wysiedlenia, i dekretach Benesza, na
podstawie których z ówczesnej Czechosłowacji przymusowo wysiedlano
rodzimych Niemców i Węgrów.
848-13-B

zarówno z konieczności zagospodarowania budynków po likwidowanych
szkołach, jak i stworzenia nauczycielom
szukającym pracy możliwości świadczenia innego rodzaju usług w edukacji
ustawicznej, kulturze czy opiece społecznej. Placówki „Pomerania n@t”
mają być również miejscem świadczenia
usług medycznych i prawnych. Czwarty
priorytet dotyczy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W tym punkcie
samorządy wskazują na konieczność
wypracowania sieci cyklicznych imprez
sportowych i kulturalnych na terenie
całego Euroregionu Pomerania. Widzę
też konieczność powołania centrum
kompetencji Euroregionu Pomerania,
którego celem byłoby szkolenie kadr
i kreowanie projektów transgranicznych,
tworzenie platform informacyjnych,
upowszechnianie dorobku modelowych
partnerstw.
– Jakie będą dalsze losy dokumentu?
– Na początku lutego, a więc już
niebawem, strategia zostanie przedstawiona do akceptacji zarządowi Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania. Potem ma być przesłana do
samorządów celem ostatnich konsultacji
i poddana pod głosowanie na walnym
zgromadzeniu naszego stowarzyszenia,
które planowane jest pod koniec lutego.
– A co z dokumentem niemieckim,
który też jest opracowywany?
– Nasi partnerzy z Niemiec, czyli
Kommunalgemeinschaft Europaregion
Pomerania e.V. z siedzibą w Löcknitz,
uzgodnili z nami spis treści raportu
i wykonali z nami wspólną analizę SWOT,
a więc – ogólnie mówiąc – pierwszą
ocenę. Oba opracowania, ich i nasze, po
przetłumaczeniu na języki partnerów
zostaną zebrane w jeden dokument
i opublikowane na stronach internetowych obu stowarzyszeń. Zostaną też
wydane w formie książkowej.
– Celem strategii jest wskazanie
dalszego kierunku rozwoju Euroregionu Pomerania. Dla kogo będzie to
dokument obowiązujący?
– Kiedy przystąpimy do dyskusji o nowym okresie programowania 2014-2020,
strategia i zawarte w niej priorytety będą
podstawą określenia kierunków wydatkowania pieniędzy w nowym programie
INTERREG, zatem praca, którą wszyscy
wykonaliśmy, jest tak ważna. Dlatego,
jeśli można, chcę na koniec rozmowy
podziękować wszystkim wójtom, burmistrzom i prezydentom, marszałkowi
i rektorom wyższych uczelni, że bardzo
aktywnie wsparli nas na wszystkich
etapach tworzenia strategii.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała

Aleksandra WARSKA

Berlinale
7 LUTEGO zaczynają się 63. Berlinale – największy festiwal filmowy
w Europie. Do głównego konkursu
zakwalifikowano 24 filmy fabularne
z 22 krajów: 19 filmów (17 światowych
premier) będzie ubiegać się o złote
i srebrne niedźwiedzie.
Jest wśród nich polski film „W imię…”
Małgorzaty Szumowskiej. Konkurować
będzie m.in. z takimi filmami, jak „Nocny pociąg do Lizbony” Billea Augusta
i thriller Stevena Soderbergha, „Skutki
uboczne”. Przewodniczącym jury jest
Wong Kar Wai, reżyser z Hongkongu,
zdobywca m.in. nagród w Cannes.
Film Małgorzaty Szumowskiej to
historia księdza (gra go Andrzej Chyra),
pracującego z młodzieżą trudną, który
ukrywa jakąś tajemnicę.
Berlinale to festiwal wieloaspektowy. W prezentacji Generation14 plus
zostanie pokazany film Katarzyny Rosłaniec „Bejbi blues”, a w kategorii
Forum – film Marcina Malaszczaka
„Sieniawka”. Finał Berlinale: 16 lutego. Festiwal odbywa się głównie na
pl. Poczdamskim. Szczegóły, rezerwacje
biletów: www.berlinale.de.
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Jądrowa czy ze źródeł odnawialnych?

Gorący spór o energie
– CELEM spotkania nie jest agitacja, ale przedstawienie sytuacji od
strony praktycznej – mówił prof. Zbigniew K. Czerski, fizyk jądrowy
z Uniwersytetu Szczecińskiego, moderator konferencji „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń na temat energii jądrowej”, która
pod koniec stycznia odbyła się w ratuszu w Koszalinie.
ZORGANIZOWAŁO ją Centrum
Usługowo-Doradcze Euroregionu
Pomerania, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza
Środkowego. Do udziału zaprosiło
samorządowców, przedsiębiorców
i przedstawicieli organizacji pozarządowych z obu krajów.

Zabezpieczyć potrzeby?
Gdy zaczynały się obrady, grupa
przeciwników lokalizacji elektrowni
jądrowej w Gąskach (gmina Mielno)
urządziła na Rynku Staromiejskim
happening tak głośny, że zagłuszał
wystąpienia w ratuszu. Oponenci
uważali, że konferencja to kolejne
działanie lobby na rzecz budowy
elektrowni.
Z ich akcją korespondowało wystąpienie Olgi Roszak-Pezały, wójta
gminy Mielno, która przypomniała, że
rok temu jej mieszkańcy jednoznacznie wypowiedzieli się w referendum
przeciw elektrowni. Poparli ich
włodarze okolicznych gmin.
– Zachód odchodzi od elektrowni
jądrowych, a my chcemy stawiać ją
w regionie turystycznym. Kurorty
mogą stracić turystów – mówiła
Elżbieta Wasiak, burmistrz Tychowa.
Nie zgadzał się z tym Roman
Szewczyk, starosta koszaliński. Był
w Turku w Finlandii na budowie
elektrowni jądrowej. Uważa, że nowoczesne technologie są bezpieczne,
a elektrownia w Turku staje się także
atrakcją turystyczną.
– Postępu nie da się zatrzymać,
a wyboru nie ma, jeśli w przyszłości
chcemy uniknąć kar za nadmierną
SPOŁECZEŃSTWO

emisję dwutlenku węgla – mówił. –
Przy budowie elektrowni w Turku
pracę ma trzy tysiące ludzi, w tym
dwa tysiące Polaków, a ceny nieruchomości wzrosły. Z tego powodu

oddano w Rheinsebergu (Brandenburgia) w 1966 r. Rok później
ruszyła budowa pod Greifswaldem,
gdzie miało stanąć osiem bloków z
reaktorami konstrukcji radzieckiej.
Rozruch czterech nastąpił w latach
1973-1979, a próbna eksploatacja
piątego dziesięć lat później. Na
wniosek Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Elektrowni Jądrowych
instalacje wkrótce wyłączono, a

Mówi Jürgen Ramthun, dyrektor Energiewerke Nord GmbH (EWN) w Lubminie.
jestem za, a będę przeciw tylko
wtedy, jeśli uda się udowodnić, że
energia ze źródeł odnawialnych
zabezpieczy nasze potrzeby.

Politycy i konsultacje
W centrum uwagi na konferencji był Jürgen Ramthun, dyrektor
Energiewerke Nord GmbH (EWN)
w Lubminie pod Greifswaldem.
Opowiadał o historii elektrowni
jądrowych za Odrą. W NRD pierwszą

Energiewerke Nord otrzymała pozwolenie na zamknięcie i utylizację
elektrowni.
Dyrektor Ramthun ostrzegał,
że w planach budowy elektrowni
jądrowej trzeba też uwzględnić
procesy jej zamknięcia. Pytany o
składowiska odpadów atomowych,
stwierdził, że ich wysoka radioaktywność utrzymuje się przez lata,
nawet jeśli są w głębokich formacjach geologicznych z grafitu czy soli.

– Politycy zdecydują, ale decyzje
muszą zapaść po szerokich konsultacjach społecznych – dodał Ramthun.
Pytany o rejestracje zachorowań na
nowotwory w okręgu Greifswald,
które analizował uniwersytet w Rostoku, Ramthun żartował, że jest
dziadkiem sześciorga wnuków i nie
zauważa oznak choroby.

Wykorzystać doświadczenia
– Zamiast budować elektrownię,
możemy lepiej wykorzystać doświadczenia niemieckie – stwierdził Marek
Giełdon, szef Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Mielnie. – Boli nas
przedmiotowe traktowanie obywateli,
którzy chcą mieć wpływ na to, co się
wokół nich dzieje.
Moderator próbował studzić emocje. Podkreślał, że wbrew lokalnej
społeczności nie można wdrożyć żadnego przedsięwzięcia – taka zasada
jest zapisana w prawie. Dodawał,
że w planach rządu jest budowa
do 2020 roku pierwszej elektrowni
jądrowej, a drugiej do roku 2030.
– Zasadnicze pytania brzmią: na
ile energetyka jądrowa jest bezpieczna i ekonomicznie uzasadniona,
również ze względu na konkurencyjność odnawialnych źródeł energii?
– zastanawiał się prof. Czerski.
O odnawialnych źródłach energii
(OZE) mówiła Agnieszka Myszkowska
z Zachodniopomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego. Przypomniała, że
województwo jest polskim liderem
w energetyce wiatrowej (700 MW), że
trwają poszukiwania innych źródeł
energii. Niestety, jesteśmy daleko w
tyle za rozwiązaniami systemowymi
w Niemczech.
Rząd RFN wdrożył ustawę, która
usprawnia finansowanie instalacji do
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie modernizuje

konwencjonalną sieć energetyczną,
aby prąd płynął w niej nie tylko w
jednym kierunku. Do 2030 r. może
powstać w RFN system, w którym
odbiorca będzie mógł być również
producentem energii. Nadal dotowane jest wykorzystywanie węgla
brunatnego i kamiennego.

Optymalne rozwiązanie?
A w Polsce? Źródła odnawialne są rozproszone, ustawa o OZE
odsuwa się w czasie. Według oficjalnych danych, 92 proc. energii
produkowanej u nas pochodzi z
węgla, a pozostałe 8 proc. z innych
źródeł. Patrycja Rogalska, dyrektor
Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego
w Zakresie Energii Odnawialnej w
Ostoi, twierdzi, że drugi wskaźnik
jest znacznie zawyżony. Według niej
to tylko dwa procent.
Każda forma pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych też będzie
wywoływać konflikty. Polska Grupa
Energetyczna, szukając lokalizacji dla
elektrowni jądrowej, chce uniknąć
kar unijnych za zanieczyszczanie
środowiska. Karol Kramarz z darłowskiej organizacji Eko-Czuwanie mówił o pierwiastku tor, który występuje
częściej niż uran i jest bezpiecznym
paliwem dla elektrowni jądrowych.
Zwracał uwagę, że alternatywne
źródła energii są kosztowne. Z tych
powodów w USA ponad 14 tysięcy
turbin wiatrowych stoi i rdzewieje.
Kosztowały miliardy dolarów z kieszeni podatnika.
Co więc wybrać?
– Zadaniem polityków jest szukanie optymalnego rozwiązania –
mówił Jürgen Ramthun. – Jestem
przekonany, że przestawienie się na
odnawialne źródła energii będzie
konieczne.
Tekst i fot. (m)

Chcieli znaleźć pracę, są na ulicy

W poszukiwaniu lepszego życia
W BERLINIE żyje około 10 tysięcy
bezdomnych. Organizacje
charytatywne szacują, że nawet
20 procent z nich to Polacy, i próbują
do nich dotrzeć.
Przed wejściem do noclegowni przy Lehrterstraße, niedaleko imponującego dworca
głównego, bezdomni tłoczą się na długo przed
otwarciem. Nad drzwiami napisy w kilku
językach, w tym: „Serdecznie witamy”. Polacy
od dawna są tu stałymi gośćmi, a od dwóch
lat stanowią większość bezdomnych korzystających z pomocy berlińskiej Misji Miejskiej
(Berliner Stadtmission).

Niemcy to nie eldorado
Wojciech, lat 40, przyjechał tu dwa lata
temu. Znajomy załatwił mu pracę na budowie.
Szybko okazało się, że trafił na nieuczciwego
pracodawcę. W Niemczech nie wszystko wygląda tak, jak sobie wyobrażał. Kiedy został
bez pracy i pieniędzy, spotkał innych Polaków
z podobnymi problemami. Pokazali mu, gdzie
w Berlinie można za darmo zjeść, umyć się,
w której noclegowni rozdają ubrania, gdzie
fryzjer. Zdecydował się zostać.
– Pracuję na czarno, jak my wszyscy tutaj
– mówi. – Zarabiamy od 100 do 150 euro na
tydzień. Zależy jaka praca.
Do Polski wracać nie chce.
– Po czterysta złotych zasiłku na miesiąc?
Pracy i tak nie znajdę.
Po chwili dodaje: – Wiem, że jest źle. Ale
nie mam dalszego pomysłu na życie.
Podobnych historii można by przytaczać
setki. Na początku była obietnica dobrej pracy,
a po przyjeździe okazywało się, że pracy nie
ma albo pracodawca nie chce płacić. Nieznajomość języka utrudnia lub wręcz uniemożliwia
dochodzenie swoich praw.
– Wiele osób nawet sobie nie wyobraża, jak
ciężko jest znaleźć za granicą pracę, jeśli nie

ma się kwalifikacji i nie zna języka – mówi
Karen Holzinger, pedagog socjalny, od piętnastu lat w Berliner Stadtmission. – Myślą,
że Niemcy to eldorado.

sprawy, np. pomoc w skontaktowaniu się
z ambasadą, bo ktoś chce wrócić do kraju. Ale
udzielamy też informacji, jak i gdzie bezdomni
mogą szukać pracy albo czy przysługuje im
pomoc socjalna.

Wzrost liczby Polaków
Misja Miejska prowadzi w Berlinie kilka
noclegowni. W ubiegłych latach bezdomni
z Europy Środkowo-Wschodniej stanowili około
40 proc. jej podopiecznych. Dwa lata temu
liczba ta wzrosła do 70 proc. Zdecydowana
większość to Polacy. Pracownicy noclegowni
tłumaczą ten wzrost bliskością Polski, otwarciem granic i rynku pracy.
Powody, dla których bezdomni nie chcą
wracać do kraju, zwykle są te same.
– Wstyd przed rodziną i znajomymi – mówi
Karen Holzinger. – Do tego brak perspektyw.
Oni nie wiedzą, co mieliby w kraju robić.
Pomoc socjalna w Niemczech jest bardzo
dobrze rozwinięta i życie bez perspektyw
tutaj jest znacznie łatwiejsze.
Organizacje charytatywne starają się dotrzeć z pomocą do jak największej liczby
bezdomnych. W Berlińskiej Misji Miejskiej,
jak i innych organizacjach, pracują wolontariusze i pracownicy socjalni znający języki
krajów, z których najczęściej są potrzebujący.
W zimowe noce po Berlinie jeździ autobus,
w którym bezdomni mogą się ogrzać, napić
herbaty, zjeść zupę. Prowadzi go Polak, sam
kiedyś bezdomny.

„Aniołowie chroniący przed mrozem” udzielają
bezdomnym informacji w językach polskim,
rosyjskim, łotewskim i litewskim.
Fot. GEBEWO

Pomagają po polsku
W listopadzie zaczęła się w Berlinie kolejna
akcja „Aniołowie chroniący przed mrozem”
(Frostschutzengel). Trójka jej pracowników,
mówiących po polsku, rosyjsku, litewsku
i łotewsku, odwiedza noclegownie i miejsca,
gdzie bezdomni szukają schronienia.
– Jest wiele problemów – przyznaje Robert
Veltmann, prezes organizacji GEBEWO, która
prowadzi akcję. – Czasami chodzi o drobne

Już w pierwszych tygodniach trwania akcji
jej pracownicy pomogli ponad stu bezdomnym
z czternastu krajów. Najwięcej było Polaków. „Aniołowie chroniący przed mrozem”
finansowani są z datków. O tym, jak bardzo
ta pomoc jest potrzebna, przekonała się Katarzyna Hudec, Polka urodzona w Berlinie,
która bierze udział w akcji.
– Spotkania są bardzo emocjonalne –
opowiada. – Ludzie się cieszą, że wreszcie

7 LUTEGO w Polsce tłusty czwartek (pączki!), a w Niemczech – babski
czwartek (Weiberdonnerstag, Weiberfastnacht, Wieverfastelovend itd).
Panom obcina się krawaty albo
ich uwodzi.
W niedzielę (3 lutego) w Berlinie
korowód karnawałowy. Z okrzykami:
„Berlin-Hei-Jo”, „Alaat”, „Helau”
ruszy o godz. 11.11 przy Steinplatz,
a koncentrować się będzie wokół
Kurfürstendamm.
Poniedziałek (11 lutego) to
w Niemczech Rosenmontag, wtorek
to w Polsce śledzik, a dzień następny
to w obu krajach Środa Popielcowa.
W Niemczech o godz. 11.11 usną stowarzyszenia karnawałowe. Obudzą
się 11 listopada o godz. 11.11.

Ferie w szkołach
W ZACHODNIOPOMORSKIEM
do 8 lutego trwają ferie. W Berlinie
i Brandenburgii będą od 4 do 9
lutego, a w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim i Saksonii od 4 do 15 lutego.
SZTUKA

Instytut Polsko-Niemiecki
W COLLEGIUM Polonicum
w Słubicach został utworzony
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut). Jest to wspólna
placówka naukowo-badawcza
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą. Prace
związane z jej uruchomieniem
koordynuje prawnik prof. Andrzej
J. Szwarc.
Instytut to jednostka interdyscyplinarna. Będzie realizować
wyłącznie projekty i programy
naukowo-badawcze związane
z problemami integracji europejskiej, regionów przygranicznych,
kwestiami międzykulturowymi.
W jego działalności będą mogli
uczestniczyć pracownicy UAM
i Viadriny, a w ramach konkretnych projektów także inni – pod
warunkiem zatrudnienia ich
w tym celu na jednej z dwóch
uczelni.
(b.t.)

PROPOZYCJE

■■ POLICE, 7-9 luty: „Lato
w środku zimy. Polsko-niemieckie spotkania sportowe”.
Miejsce: obiekty sportowe
w gminie Police. Udział weźmie 335 dzieci.
■■ 1. Otwarty trening i turniej piłki nożnej prowadzony
przez Pogoń Szczecin, Ediego
Andradinę. Brazylijski zawodnik przeprowadzi rozgrzewkę
i udzieli wskazówek początkującym piłkarzom (hala OSiR
w Policach, ul. Siedlecka 2B);
2. Zawody w kręgle, turniej dla
dzieci w wieku szkolnym; 3.
Turniej pływacki. Udział wezmą trzyosobowe reprezentacje
klas IV-VI szkół podstawowych
(pływalnia Zespołu Szkół w Policach); 4. Turniej piłki nożnej
dla dziesięciu drużyn rocznika
2002 (hala OSiR); 5. Konkurs
fotograficzny.
Organizator: Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Policach. Finansowe wsparcie: Interreg IV A ■
(Fundusz Małych Projektów).

Ola

Z ulic Damaszku i Berlina

Przyjeżdżam tworzyć z wami
BARBARA Caveng, berlińska artystka,
przyjeżdża do granicznej gminy Blankensee.
Przez pół roku będzie mieszkać i tworzyć
wśród mieszkańców pogranicza.
Deutsche Stiftung Kulturlandschaft, fundacja
zajmująca się promowaniem kultury na obszarach
wiejskich, rozstrzygnęła konkurs „Sztuka dla wsi –
Wieś dla sztuki” (Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst),
adresowany do miejscowości o wyraźnie wiejskim
charakterze, dotkniętych rewolucją cywilizacyjną.
Zgłosiło się 101 niemieckich gmin i 146 artystów
gotowych przez pół roku mieszkać i tworzyć na wsi.
Wygrały gminy Sachsenberg (Hesja), Sehlis (Saksonia) i „nasze” Blankensee z Pomorza Przedniego,
a właściwie spod Szczecina.

Rower albo moped
– Sądzę, że zadecydował nasz przygraniczny charakter,
doświadczenia kulturowe związane z osiedlaniem się
tu Polaków i bliskość dużego miasta – wylicza Alfons
Heimer, burmistrz Blankensee, który z delegacją

ktoś mówi do nich w ich języku. Na początku
tworzyły się kolejki bezdomnych, którzy chcieli
zasięgnąć porady lub po prostu porozmawiać.
Wielu boi się zaufać niemieckim pracownikom. Język ojczysty pomaga szybko
przezwyciężyć nieufność.
– Są bardzo ostrożni – dodaje Katarzyna
Hudec. – Boją się, że doniesiemy na policję.
Mamy do czynienia z różnymi ludźmi. Trafiają
się tacy, którzy uciekają przed wyrokami,
inni nie chcą, aby ktoś z rodziny dowiedział
się, gdzie są.

Życie na ulicy wciąga
Do wielu miast w Niemczech zjeżdżają
bezdomni z całej Europy. W Hamburgu od
dwóch lat pracuje streetworker z Polski,
Stanisław Szczerba, który przez wiele lat
był bezdomnym. Gdy udało mu się wrócić
do normalnego życia, postanowił – jak sam
mówi – spłacić dług wdzięczności. Przez
kilka lat pracował w Londynie, gdzie Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania
prowadzi ośrodek dla bezdomnych z Polski.
Teraz mieszka w Hamburgu. Pomaga rodakom i innym potrzebującym. Działalność tę
wspiera konsulat polski i miasto Hamburg.
– Życie na ulicy wciąga. To rodzaj uzależnienia – mówi Stanisław Szczerba. – Im dłużej
żyje się na ulicy, tym trudniej się z tego wyrwać.
Człowiek „wyćwiczy się” w poszukiwaniu
pomocy. W Niemczech dla potrzebujących
nie brakuje jedzenia ani schronienia.
Nie brakuje też głosów, że to właśnie dobra
opieka socjalna sprawia, że do Niemiec trafia
tak wielu bezdomnych z zagranicy. Robert
Veltmann z GEBEWO jest innego zdania:
– Z pewnością brzmi zachęcająco, jeśli ktoś
się dowiaduje, że może tutaj jako bezdomny
otrzymać dach nad głową i jedzenie. Ale nie
wierzę, że wielu ludziom taka egzystencja
sprawia taką przyjemność, iż decydują się
tu zostać.
Monika STEFANEK
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Spotkanie Barbary Caveng w dorfklubie w Blankensee 


Fot. Witold BACHORZ

mieszkańców (Dagmar i Olaf Lesener, Marion Sailer
i Sigrid Gundlach) brał udział w rozstrzygnięciu konkursu w Berlinie.
Blankensee wybrano przez gremium złożone z wybitnych naukowców i samorządowców. Z niemieckich
kręgów eksperckich płynie więc sygnał: na polskoniemieckim pograniczu dzieją się rzeczy ważne, które
warto wspierać. Coraz częściej rozumieją to niemieccy
politycy, dlatego np. powiat Uckermark otrzymał
niedawno grant rządu federalnego (1,8 mln euro) na
„kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni gospodarczej
i społecznej w sąsiedztwie z Polską”.
A polscy politycy? Dotąd nie można się doprosić 300
metrów porządnej drogi Buk – Blankensee należącej
do gminy Dobra. Ale zostawmy to…
Blankensee grantu nie dostało, ale bezcenną perspektywę uczestnictwa w twórczości Barbary Caveng,
artystki urodzonej w Zurychu, a mieszkającej w berlińskiej dzielnicy Neukölln. Od kwietnia do końca
września 2013 r. jej nowym miejscem na ziemi będzie
malownicza przestrzeń między Blankensee a Pampow,
23 km od centrum Szczecina. Gmina zapewnia lokum
i atelier, a fundacja – honorarium: 20 tys. euro.
– Przydałby się jeszcze rower albo moped, bo
z Blankensee do Pampow są dwa kilometry – zauwa-

żył Heinrich Löhr, właściciel leśniczówki Thursee,
podczas pierwszego spotkania Barbary Caveng
z mieszkańcami.

Tanio w Berlinie
Spotkanie odbyło się najpierw w bauersztubie
w Pampow, potem w dorfklubie w Blankensee. Na
oba stawiło się około 50 osób, w tym troje tubylczych
Polaków. Barbara okazała się osobą bezpośrednią
i ciepłą, zatem została przyjęta ciepło i życzliwie,
co nie dziwi, ponieważ i w Pampow, i w Blankensee
mieszkają ludzie życzliwi ludziom.
Barbara Caveng nie jest typem artysty samotnika.
Pracuje z ludźmi, mieszka między nimi. Tworzywem
jej prac bywają przedmioty codziennego użytku, wyrzucone i niepotrzebne. Nadaje im nowe znaczenia.
– Jadąc tutaj myślałam o symbolicznym stole, przy
którym spotkaliby się wszyscy mieszkańcy wsi. Składałby się on ze starych deseczek do krojenia, a każda
z nich byłaby swoistą wizytówką mieszkańca – to jeden
z konceptów, jakimi dzieliła się z mieszkańcami.
Dwa lata temu głośno było o jej tryptyku „Społeczna
wykładzina podłogowa”. W Neukölln, gdzie mieszkają
ludzie różnych narodów, chodziła od domu do domu
i prosiła o kawałek niepotrzebnego drewna. Z setek
kawałków ułożyła „Społeczny parkiet Neukölln”, mozaikę różnorodności, skomponowaną z resztek podłóg
berlińskich kamienic.
– Dorośli przeważnie byli bardzo „kunstfern”, oddaleni od sztuki. A dzieci były zachwycone! Zawsze
towarzyszyła mi mała Sinti, moja tłumaczka – Barbara
Caveng uśmiecha się.
Albo „Wszystkie surowce wtórne”. Artystka wyposażyła
swoje mieszkanie w meble z odpadów: łóżko z palet,
szafy z opakowań, krzesła i stoliki nocne z wiader.
Czy to nie jest dobra propozycja, jak tanio urządzić
się w Berlinie, który rocznie produkuje 400 mln ton
odpadów?
Centrum jest tam, gdzie jestem
– Jestem nomadą – mówi. – Urodziłam się w Szwajcarii w latach 60., kiedy dla Europejczyków był to kraj
marzeń, niby-landia, utopia, azyl dla wolnych dusz.
Stamtąd wyruszyłam w świat, który azylem nie jest.
Najpierw były studia w Austrii, potem rzeźba,
performance i sztuka interweniująca w realny świat.
Barbara Caveng była już wiele razy artystką rezydentką
w Niemczech, w Omaha (USA), Moskwie, wystawiała
w Seulu, a niespełna dwa lata temu przeżyła kilka
miesięcy w Syrii.
– Gdy tam przyjeżdżałam, trwał kryzys, gdy wyjeżdżałam, zaczynała się wojna. Tam doświadczyłam lęku
przed nędzą, przemocą, utratą bliskich, śmiercią. To
było doświadczenie bardzo odległe od szwajcarskiej
enklawy wolności, lecz bardzo bliskie życiu. Moim
tworzywem był kurz ulic Damaszku.
Teraz czeka ją przeskok na ciche polsko-niemieckie
pogranicze. Dlaczego wybrała Blankensee?
– Blankensee mnie wybrało. A właściwie wybraliśmy się wzajemnie – śmieje się. – Dla mnie nie ma
pojęcia prowincja. Centrum jest tam, gdzie ja jestem.
Jesteście dla mnie Ziemią Nieznaną i zarazem Obiecaną. Chcę z wami rozmawiać, z każdym z osobna.
Będę intensywnie uczyć się polskiego. Zrobiłam już
pierwszy poważny krok: zmieniłam menu w telefonie
komórkowym na język polski.

Witold BACHORZ
848-13-C
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AKTUALNOŚCI

■■ 30 STYCZNIA minęła 80. rocznica przejęcia władzy w Niemczech
przez Hitlera. Historycy niemieccy
przypominają, że od początku
chciał on zrealizować dwa główne
cele: zniszczyć Polskę i opanować
wschód Europy oraz „uregulować” kwestię żydowską. Magnus
Brechtken, wicedyrektor Instytutu
Historycznego w Monachium, pisze, że ówczesne niemieckie elity
uważały odrodzenie Polski po
pierwszej wojnie światowej za
„wybryk historii”.
■■ WE WRZEŚNIU odbędą się
wybory do Bundestagu. Sondażem
były więc wybory do landtagu
Dolnej Saksonii: CDU zdobyła
36 proc. głosów, SPD 32,6 proc.,
Zieloni 13,7 proc., FDP 9,9 proc.■
W nowym parlamencie koalicja
SPD-Zieloni ma 69 miejsc, a rządząca dotychczas CDU-FDP 68 miejsc.
■■ PO WYCOFANIU się duńskiego
koncernu Dong-Energy z projektu budowy elektrowni węglowej
w Lubminie koło Greifswaldu,
elektrownię gazową chce tam budować Gazprom. Plany wyłożono w
gminach do społecznej konsultacji.
Moc elektrowni: 1800 MW. Emisja
ciepła niższa o 30-40 proc. niż w
elektrowni węglowej.
■■ NA GRANICY niemiecko-czeskiej lawinowo rośnie przemyt
narkotyków, zwłaszcza syntetyku
Crystal.
■■ CENY w Niemczech wzrosły w
ubiegłym roku o 2 proc. Ministerstwo finansów zapowiada w 2014
roku cięcia we wszystkich resortach
i funduszach zdrowotnych. Wyższym podatkiem obłożone zostaną
papierosy i tytoń.
■■ W BUDZISZYNIE prezentowana jest 14-tomowa „Kronika
życia na Łużycach”, spisywana
w latach 1818-45 przez kowala,
Karla F. Techella, do niedawna
uważana za zaginioną.
■■ „REFORMACJA i tolerancja”
to hasło roku 2012 w Kościele
ewangelickim Niemiec, który przygotowując się do 500. rocznicy
tez Marcina Lutra w 2017 roku,
podejmuje refleksję nad swoją
przeszłością. W Reinhardsbrunn
(Turyngia) wspominano anabaptystów, zamordowanych tam w 1530
r. przez luteran. „Nie mitologizujmy
Marcina Lutra, nie powtarzajmy
legend”– mówiła Ilse Junkermann,
biskup Kościoła ewangelickiego
środkowych Niemiec.
■■ NAKŁADY gazet codziennych
w Niemczech spadły w ubiegłym
roku o 3,4 proc. w porównaniu z
rokiem 2011. „Frankfurter Rundschau” stracił 10 proc. czytelników,
a „Bild-Zeitung” prawie 7 proc.,
najmniej „Die Welt”. Jedynie nakład berlińskiej „die tageszeitung”
wzrósł o 5 proc. Codziennie w RFN
sprzedaje się 20,8 mln egzemplarzy
dzienników.
■■ POMERANIA zorganizowała w
Angermünde regionalny polsko-■
-niemiecki szczyt na temat zagospodarowania odpadów.
■■ SIECI komputerowe są przeciążone, wydłuża się czas oczekiwania
na maile, dlatego ministerstwo
spraw wewnętrznych Saksonii-Anhalt przywróciło w korespondencji
urzędowej faksy, zaznaczając, że
są szybsze.
■■ PILOTAŻOWY projekt ogrzewania mieszkań i dostarczanej im
wody ciepłem emitowanym przez
serwery komputerów wspierają
władze Saksonii. Minister ochrony
środowiska powiedział, że projekt
jest genialny.
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TEATR

„Ziemia niczyja – Niemandsland” w Warszawie

Uwolnić się od przeszłości
DWOJE autorów – cztery historie. Zapowiadane jako
opowieści o „drzazgach tkwiących w świadomości kolejnych
pokoleń”, nierozliczonych krzywdach, nieukaranych winach,
pogmatwanych polskich i niemieckich losach. Nie był to jednak
jedyny temat spektaklu, pokazywanego w Bonn i Warszawie,
który w Szczecinie zabrzmiałby zapewne inaczej.
OPOWIEŚĆ pierwsza o starym
domu nad mazurskim jeziorem,
w którym przez 65 lat nie wolno
było niczego zmieniać, bo ONI na
pewno wrócą. Jeśli zobaczą, że jest
tak samo, może nie zabiją. Dlatego
obrazek na ścianie wisi ten sam,
tylko Hitlera babka wyrwała. Portret
papieża jest nowy, tylko on. Kiedy
opowiadająca tę historię młoda
polska gospodyni, stłukła mając
siedem lat szybkę w toaletce, babka
sprawiła jej lanie. Do dziś pamięta
skórzany pas. W tym domu zawsze
była klatka, w klatce kanarek: Helmut, Rudolf, nawet Adolf… – Kiedy
padł jeden, babcia następnego dnia
kupowała kolejnego. Nic się nie
mogło zmienić. Ten ma na imię
Fryderyk – opowiada młoda Polka.
– Jak Nietzsche – wpada jej w słowo młoda Niemka, która odwiedziła
dom na Mazurach.
– Jak Chopin – mówi Polka.
Niemka doskonale zna ten dom.
Z zawiązanymi oczami, podczas
zabawy w ciuciubabkę, opisuje szczegóły. – Oszukiwałaś! – denerwuje się
polska gospodyni. – Podglądałam
– kłamie Niemka.
Polka śpiewa: „Nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród…”. Piosenka Niemki
to opowieść o domu: początkowo sielska, o białych ścianach, drewnianym
stole w kuchni… Niemka nie zmienia
tonu, gdy zaczyna śpiewać o nagiej
kobiecie ukrzyżowanej na drzwiach
stodoły, zgwałconej dwunastolatce,
trzydziestolatce, siedemdziesięciolatce, zgwałconej kobiecie na gnoju
i świniach biegających po jej ciele…
– Nie znalazłam go. To nie mój
dom – mówi Niemka chwilę później
w rozmowie telefonicznej. Do Polki
mówi: – Nigdy nie lubiłam o nim
słuchać.
OPERA

***
Opowieść druga to dwie historie:
chłopca prowadzonego do lasu,
w którym czeka pięćdziesięciu
mężczyzn czarnych jak kruki, i mężczyzny, który chłopca prowadzi.
Bosym stopom dziecka ukojenie
daje mokra trawa. Chłopiec martwi się, bo stopy krwawią, boi się.
Mężczyznę, który go prowadzi,
martwi grudka ziemi, brudząca
czubek jego buta. Strąca ją palcem
tak, by nie pobrudzić rękawiczki.
W lesie ma się odbyć egzekucja.
Opowieść kata i ofiary? Nic nie
zostało powiedziane wprost.
***
Opowieść trzecia – monolog trzynastoletniej dziewczynki, zamkniętej
w szafie („Jestem tu tylko na chwilę”),
rozpisany na pięć głosów aktorów
ubranych w sukienki. Dziewczynka
marzy, by zostać aktorką („Jestem tu
tylko na chwilę!”). Opowiada historię
o tym, jak trudno robić miny: jestem
zła, zakochana, wesoła („Jestem tu
tylko na chwilę!!”). Bawi się w „kogo
złapią Niemcy – ten przegrywa”.
Emocje z innego świata, zbudowanego z iluzji, wypełniającej pustkę,
skrywającą strach dziecka.
***
Opowieść czwarta. Rozmowa na
seks-czacie, bez hamulców, wulgarna,
pełna erotycznych fantazji, o jakich
rzadko opowiada się „w realu”.
Nick: „German Bugs Bunny”,
Niemiec ze szklanego wieżowca.
Rozmawia z dziewczyną ze Wschodu,
z Polski. – Jestem bogaty – mówi. –
Chcę cię pieprzyć.
Nick: „Polish Kitty”, Polka. – Nie
obchodzą mnie twoje śmierdzące
pieniądze, zatrudniam dwadzieścia
osiem osób, obchodzi mnie tylko twój
fiut – mówi, znacznie dosadniej na

„Ziemia niczyja/Niemandsland”. Teatr Powszechny (Warszawa) i Fringe Ensemble (Bonn/Münster), spektakl wg tekstów Lothara Kittsteina (tłum. Karolina
Bikont) i Julii Holewińskiej. Premiera niemiecka: 28 listopada 2012 r., polska:
24 stycznia 2013 r. Reżyseria: Frank Heuel. Wsparcie: Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej. 
Fot. Ralf EMMERICH, Lilian SZOKODY
scenie nazywając to, co ją obchodzi.
– Gdzie pracujesz?
Na koniec okazuje się, że gdy ona
i on poznali się w świecie realnym,
wzięli ślub i nic nie stało się tak,
jak chcieli. Ona nie była kobietą
uległą, jakiej chciał on, a jego pasją
nie był seks (180 sekund i koniec),
lecz hodowla rybek akwariowych.
Świat realny nie sprostał wirtualnemu. Przestrzeń między obojgiem
samotnych ludzi pozostała pusta jak
ziemia niczyja.
***
Czy opowieść o domu na Mazurach może jeszcze dziś poruszyć?
Twórcy polsko-niemieckiego przedsięwzięcia zapewniają, że tak i powołują się na emocje, jakie wywołały
filmy: „Róża” i „Pokłosie”.
– Ten spektakl nas odciąża. Pokazuje, że nasze pokolenie ma inne
spojrzenie na tamte czasy i chciałoby
się od nich uwolnić. Pamiętamy
historię, jest nam przykro, ale idźmy
dalej – mówiła w telewizyjnej relacji
z premiery Katarzyna Zielińska,
jedna z aktorek.
Ze szczecińskiej perspektywy ta
mazurska historia opowiedziana
w Warszawie wydała mi się nie

tak nowa. Niemcy odwiedzający
swoje dawne domy to doświadczenie znane na Pomorzu Zachodnim,
podobnie jak opowieści o domach
i mieszkaniach, opuszczonych po
wojnie jakby na chwilę, w których
były i łóżka, i stoły, i szafy… Nie są
też niezwykłe historie o domach
zostawionych gdzieś tam. „Wszystko zostało napisane i wiadomo, co
będzie dalej” – pada w pewnym
momencie ze sceny.
Twórcy spektaklu chcieliby, aby
był on głosem w dyskusji o możliwościach zagospodarowania „ziemi
niczyjej” polsko-niemieckich relacji.
Czy tak będzie?
– Po co tu przyjechałaś? – dziwi
się młoda Polka. – Wakacje w Polsce?
Przecież tu nie ma nic ciekawego.
Wakacje na Kanarach, to jest coś.
– Na Kanarach? Nuda. Mnóstwo
tłustych, starych Niemców – wzrusza
ramionami młoda Niemka.
Oglądając spektakl w Warszawie
zastanawiałem się, jak wypadłby
w Szczecinie. I kto dałby się zarazić
ideą zaprezentowania go w jednym
ze szczecińskich teatrów dla widzów
z obu stron granicy.

Rafał JESSWEIN

II Symfonia Mahlera, „Lohengrin” Wagnera

Powstaną wielkie dzieła
DYREKTORZY szczecińskiej
Opery na Zamku i Theater
Vorpommern GmbH
(Greifswald, Stralsund)
Angelika Rabizo i Dirk
Loeschner podpisali umowę
o współpracy między obiema
instytucjami.
W najbliższym sezonie artystycznym wspólnie przygotują one i wykonają w obu miastach II Symfonię
c-moll Gustawa Mahlera.
Kolejne wspólne przedsięwzięcie
to wystawienie opery „Lohengrin”
Ryszarda Wagnera, czym obie instytucje przypomną 200. rocznicę
urodzin kompozytora. Również „Lohengrin” zostanie zaprezentowany
w Szczecinie. Umowa przewiduje też
organizację wspólnych warsztatów
dla solistów, wymianę elementów
scenografii i wzajemne prezentacje
innych inscenizacji w obu miastach.

Wygraj bilety
Theater Vorpommern (Teatr Pomorza Przedniego) chce przywitać
u siebie szczecińskich widzów i zaprasza do udziału w losowaniu dwóch
biletów wstępu (każdy dla dwóch
osób) na jedno z jego przedstawień.
Bilety zostaną rozlosowane wśród
osób, które do 15 lutego b.r. prześlą
pod adresem: D.Adler@theatervorpommern.de informację w języku polskim lub niemieckim, które
przedstawienie chciałyby obejrzeć

Umowę podpisują: Angelika Rabizo i Dirk Löschner. Za nimi od lewej: nadburmistrz Stralsundu Aleksande Badrow, nadburmistrz Greifswaldu Arthur König,
członek zarządu powiatu Voerpommern-Rügen Manfred Gerth, wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, dyrektor Wydziału
Kultury ZUM Jacek Jekiel 
Fot. Hanse- und Universitätsstadt Greifswald
i dlaczego w Theater Vorpommern.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni
drogą mailową o wygranej.
Pierwsze przedstawienie to „Carewicz” Franza Lehara, operetka
w trzech aktach (Aleksander, Sonia,
Włochy, miłość, wino i śpiew): 22
lutego (piątek), godz. 19:30, teatr
w Greifswaldzie.
Przedstawienie drugie to spektakl
baletowy „111 m kw. tańca”: 24 lutego
(niedziela), godz. 16, teatr w Gre-

ifswaldzie. Jest to suita baletowa,
złożona z fragmentów inscenizacji
przygotowanych przez Ralfa Doernera, m.in. „Aniołów” (do songów Elli
Fitzgerlad), „Fascinating Rhythm”
(do muzyki George’a Gershwina),
„Romea i Julii”. Będzie też „Błękitna
rapsodia” w nowej choreografii.

Ponadto w Greifswaldzie
■■ „Don Giovanni” Wolfganga A.
Mozarta, otwarte warsztaty ope-

rowe dla młodych i starszych,
amatorów i profesjonalistów –
Theater Vorpommern, 2 lutego,
godz. 14-17;
■■ Otwarte warsztaty baletowe
dla pasjonatów w wieku od 8 do
108 lat – Theater Vorpommern,
2 lutego, godz. 16-18;
■■ „Don Giovanni” Wolfganga A.
Mozarta, przedstawienie operowe
– Theater Vorpommern, 2 lutego,
godz. 19:30; reż.: Horst Kupich,
kier. muz.: Golo Berg;
■■ Koncert jazzowy grupy Ediego
Nulza – Koeppenhaus, 8 lutego,
godz. 21;
■■ „Księżniczka Anna, czyli historia o tym, jak znaleźć bohatera”, opera dla dzieci – Theater
Vorpommern, 3 lutego (godz. 15),
23 lutego (godz. 16), 27 lutego
(godz. 10);
■■ „Zmysłowy bufet” – wystawa
fotografii Ramony Czygan, Mała
Galeria Ratuszowa (do 8 marca);
■■ „Ludzki mikrob – dziedzictwo
Roberta Kocha i współczesne badania nad chorobami zakaźnymi”
– wystawa w Alfried-Krupp-Kolleg
(do 15 marca).
■■ „Greifswald w latach 80. XX
wieku”, wystawa fotografii Roberta
Conrada – Pommersches Landesmusuem (Muzeum Pomorskie)
do 3 marca; w muzeum także
wystawy stałe z dziejów Pomorza
i galeria malarstwa XVII-XX w.
Agata WIŚNIEWSKA-SCHMIDT
848-13-D

