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Frohe Ostern w Pampow i okolicy

FELIETON

Rózgi zamiast dyngusa
Witold BACHORZ
OBYCZAJE wielkanocne na niemieckim pograniczu są równie
barwne i ciekawe jak w Polsce. I podobnie jak w Polsce –
zanikają. Na szczęście są jeszcze ludzie, którzy co nieco
zachowali w pamięci.
KIEDY na przydomowych
drzewkach i krzewach pojawiają
się kolorowe jajeczka, wszyscy
w Pampow, Blankensee i innych
przygranicznych siołach wiedzą,
że kończy się zima i nadchodzi
Wielkanoc. W tym roku będzie
trochę inaczej, bo zima najwyraźniej postanowiła zostać z nami
na święta.
Heinrich Löhr, właściciel leśniczówki Thursee, nie przejmuje
się mrozem.
– W Sobotę Wielkanocną
(Karsamstag) rozpalimy wielkie ognisko czyli Osternfeuer
i rozgrzejemy się grzańcem. Kilka
butelek powinno jeszcze zostać
z Bożego Narodzenia.
Osternfeuer to jedna z tych
wielowiekowych tradycji, które
w nieco zmodyfikowanej formie
dotrwały do dziś. Modyfikacja polega na tym, że dziś jest to przede
wszystkim okazja do pierwszego
w roku wspólnego plenerowego
grillowania. Kiedyś był to obrzęd
sakralny – od wielkanocnego
ognia zapalano paschały i zanoszono je do domostw. Symbolizowały zmartwychwstałego
Chrystusa. W czasach NRD próbowano zaszczepić nową, świecką
ROZMOWA

tradycję i urządzano w tym dniu
tzw. Jugendweihe, laicki obrzęd
inicjacji młodzieży.
– To była uroczystość organizowana odgórnie – wspomina

sąsiadów i lokalnych oficjeli
gminnych, szkolnych i partyjnych ślubowali wierność ideałom
marksizmu i leninizmu, socjalistycznej ojczyźnie i bratniemu
Związkowi Radzieckiemu. A potem bawiono się przy ognisku,
już bez politycznych akcentów…
***
Dagmar pamięta inne zwyczaje wielkanocne, sięgające swymi
korzeniami w czasy znacznie

Wielkanocne drzewka – zwyczaj w Polsce prawie nieznany, choć na polskim
Fot. Witold BACHORZ
pograniczu zaczynają się już pojawiać.
Dagmar Lesener, nauczycielka
z Blankensee. – Chłopcy i dziewczęta w obecności rodziców,

odleglejsze. Na przykład – Osterstiepen czyli… No właśnie, sami
Niemcy mają problem z przetłu-

maczeniem staroniemieckiego
„stiepen”. Wywodzi się prawdopodobnie od „schlagen” – uderzać, smagać. W Poniedziałek
Wielkanocny nie było śmigusadyngusa, za to wczesnym rankiem
dzieci i młodzież, wyposażone
w brzozowe witki, chadzały od
domostwa do domostwa, budząc gospodarzy wierszykiem:
„Stiep, stiep Osterei, gibst du
mir nicht ein Osterei, hau ich Dir
das Hemd entzwei!” (w wolnym
tłumaczeniu: „Jeśli nie dasz mi
pisanki, rozerwę ci koszulę na
pół”). Najwięcej uciechy było,
gdy udało się zastać gospodarzy
jeszcze w pościeli i połaskotać
ich w pięty brzozowymi witkami. Śpioch musiał wykupić się
pisankami, słodyczami, czasem
kilkoma fenigami. Z czasem
kultywowano ten zwyczaj tylko w kręgu najbliższej rodziny
i znajomych, bo bywało, że napływowi mieszkańcy wiosek albo
gospodarze pozbawieni poczucia
humoru uważali Osterstiepen za
natrętne żebractwo i przeganiali
dzieciaki. No a poza tym, w epoce
NRD Poniedziałek Wielkanocny
był normalnym dniem pracy,
więc obyczaj stopniowo zanikał.
Zabawy wielkanocne, tak jak
i w Polsce, są domeną głównie
ludzi młodych i bardzo młodych,
a tych jest w niemieckich wioskach jak na lekarstwo. Nie to
co kiedyś.

Dokończenie na str. II

Nowa
wspólnota
PREZYDENT Szczecina Piotr
Krzystek objeżdża niemieckie pogranicze. Był w Gartz, Schwedt
i w przedszkolu w Tantow, gdzie
jest dużo dzieci z polskich rodzin.
Po świętach też będzie jeździł.
Przyjazdy prezydenta Szczecina
do miejscowości niemieckiego pogranicza są tam dużym wydarzeniem. Umacniają m.in. nadzieje
na bliższe ich związanie z centrum
tworzącej się metropolii. Po zdjęciu
granicznych barier może się ona
nareszcie rozwijać we wszystkich
kierunkach.
Tak się dzieje, czego dowodem
wyprowadzki szczecinian na obrzeża
miasta, pod Dobrą i Stargard z jednej strony, pod Pasewalk i Gartz –
z drugiej. Analogiczne, obiektywne
procesy zachodzą współcześnie we
wszystkich metropoliach. Specyfiką
Szczecina jest to, że leży przy granicy.
Osiedlanie się jego mieszkańców,
Polaków, na niemieckim pograniczu nie ma jednak nic wspólnego
z polonizacją tych terenów, lecz
jest przejawem ich metropolizacji.
Jednak niektórzy, być może żartem, używają słowa „polonizacja”.
Przywołuje to niedobre konteksty.
Nie będzie polonizacji niemieckiego pogranicza – trwa fascynujące
budowanie ponadgranicznej dwunarodowej szczecińskiej metropolii.
Tworzy się nowa wspólnota kultur
i ludzi. Odsłaniają się związane
z tym trudności, których nie wolno
komplikować pochopnymi sformułowaniami.
Bogdan TWARDOCHLEB

„Brak uczestnictwa, bierność to wielkie choroby demokracji”

Spotykajmy się jak najczęściej
– mówi Rainer Dambach, burmistrz miasta Pasewalk
– POWOŁANY w ubiegłym roku
w Pasewalku sojusz (Aktionsbündnis) „Pomorze Przednie: otwarte
na świat, demokratyczne, barwne
(„Vorpommern: weltoffen, demokratisch, bunt”) to ruch obywatelski.
Dlaczego powstał i co jest istotą
jego działalności?
– Konkretnym impulsem stał się
festyn prasowy prawicoworadykalnej
partii NPD, zorganizowany latem
ubiegłego roku we wsi Viereck koło
Pasewalku. Zasadniczą przyczyną
było jednak to, że w Anklam, Pasewalku, Ueckermünde NPD jest
relatywnie silna, ma wielu członków
i sympatyków, a w czasie wyborów
komunalnych otrzymała średnio 10
proc. głosów. To jest partia legalna,
korzysta z kultury demokratycznej,
a otwarcie występuje przeciw niej,
przeciw konstytucji i państwu, co jest
nie do zaakceptowania. Działalność
NPD nie może więc nie natrafiać na
sprzeciw obywateli, którzy szanują
demokrację. Dlatego powstał nasz
sojusz.
– Kim są jego członkowie?
– To całkiem barwne towarzystwo! Gdy początkowo na rynku
w Pasewalku NPD ustawiała swoje
stoisko, sprzeciw manifestowały małe
grupki. Jednak w ubiegłym roku NPD
oczekiwała na przyjazd do Viereck
od 800 do 1000 swoich członków
z całych Niemiec, dlatego zdecydowanie więcej obywateli chciało się

temu przeciwstawić i szeroko o tym
zakomunikować. Na początku nie
myślałem, że sprzeciw znajdzie tak
dużą bazę, a on zgromadził bardzo
szerokie spektrum osób z Pasewalku
i okolic, z Brandenburgii, zaczynając
od burmistrzów, przedstawicieli partii
politycznych, innych organizacji, Kościołów, związków zawodowych, aż
po zwyczajnych mieszkańców, którzy
chcieli powiedzieć: musimy działać,
bo tak nie może być.
– Czy wasz ruch jest głównie
przeciw NPD, czy dla budowania
przyszłości?
– Dla przyszłości. Działamy na
rzecz budowy otwartego, demokratycznego i wielobarwnego Pomorza
Przedniego. NPD jest przeciw temu,
dlatego my jesteśmy przeciw NPD.
Jesteśmy otwarci, oczywiście nie na
członków NPD. Kiedy są zwyczajne
zebrania sojuszu, przychodzi regularnie 70-80 osób. To jest dużo jak
na organizację, która faktycznie nie
jest organizacją, lecz dobrowolnym
spotkaniem ludzi.
– Co konkretnie chce robić sojusz? Przełamywać bierność mieszkańców?
– Tak. Demokracja żyje dzięki
uczestnictwu. Brak uczestnictwa, pasywność i bierność to wielkie choroby
demokracji. Gdy dużo ludzi swoją
aktywność ogranicza do tego, że raz
na pięć lat idzie do wyborów, nie
ma ona koniecznej bazy społecznej.

Rainer Dambach w sekretariacie swojego biura, który prowadzi Isabelle
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
Gamrath.
A dodajmy jeszcze, że w Niemczech
do urn idzie 60 proc. uprawnionych –
to jest o wiele za mało! 40 proc. nie
głosuje w ogóle, co daje więcej ludzi
niż ma wyborców największa partia
w Niemczech. To złe dla demokracji
i dlatego nasz sojusz chce zwracać
uwagę obywateli, że bierność niszczy
wspólnotę demokratycznego porządku, i namawiać ich do aktywności,
by mogli poczuć się bardziej pewni
siebie. Nie są to działania proste, nie
przyniosą efektów dziś czy jutro, bo

chodzi o długi proces, który w tej
formie zaczął się w ostatnich latach.
Chodzi nam o to, żeby ludzie chcieli
współpracować w budowie demokracji i wprawiali ją w ruch.
– W lutym zorganizowali państwo spotkanie, nazwane I Rozmowy Pasewalskie na rzecz Kultury
Demokratycznej. W jego programie
pojawiło się słowo strach. Czy ludzie
boją się NPD?
– Tak, są ludzie, którzy się boją.
W ubiegłą sobotę byłem w Güstrow,

gdzie NPD, podobnie jak w listopadzie w Wolgaście, demonstrowała przeciw utworzeniu tam domu dla azylantów. Gdy się patrzy
na marsz członków NPD, którzy
idą w rytm bębnów, w czarnych
ubiorach, z radykalnymi hasłami,
w glanach, z flagami – można poczuć strach. Dlatego też wielu ludzi
mówi, że nie chce mieć z tym nic
do czynienia, bo nie wiadomo, co
się stanie. Zwłaszcza że władze porządkowe, a tak było przed demonstracją w Güstrow, radzą, żeby nie
ustawiać pikiet, pójść sobie dokądkolwiek niezależnie od tego, co się
dzieje, bo oni będą ochraniać marsz
NPD. Gdy się tego słucha, można
odnieść wrażenie, że nawet władze
porządkowe boją się NPD! Działacze tej partii dobrze o tym wiedzą
i chcą strach rozszerzać. W naszym
regionie NPD jest relatywnie silniejsza niż w zachodniej Meklemburgii i naturalnie więcej mamy tu
do czynienia z hasłami wrogości do
obcokrajowców. Niech pan zauważy, że NPD chce zawsze znaleźć
jak największą liczbę potencjalnych
quasi-ofiar działalności państwa.
Oni wypisują, że polscy pracownicy
i uczniowie szkół zawodowych odbiorą Niemcom miejsca pracy i nauki.
To nieprawda, to fałszywa moneta,
ale jeśli pada na sprzyjający grunt,
przynosi NPD żniwo.

Dokończenie na str. III
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Rózgi
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Dokończenie ze str. I
Gdy Jutta Müller z Book była jeszcze
panienką, chadzała w Wielką Sobotę
z koleżankami do pobliskiego strumienia (Osterbrunnen), aby obmyć
twarz lodowatą wodą. Zabieg ten miał
zapewniać urodę i szczęście, pod jednym
wszakże warunkiem: nie można było
odezwać się ani słowem przez całą
drogę ani też oglądać się za siebie.
Zadanie trudne, bo przy strumyku
czekali już chłopcy i prowokowali do
pogawędki. Jutta zapewnia, że nigdy
jej nie złamali. Wodę z Osterbrunnen
przynosiło się do domu, ale nie święcono nią pokarmów. Sama jej obecność
w domostwie miała moc uświęcającą.
***
W kalendarzu ewangelickim Wielki
Piątek (Karfreitag) jest świętem najważniejszym. To dzień ustawowo wolny
od pracy, dzień refleksji i wspólnej
modlitwy. Nawet niewierzący przestrzegają w tym dniu zakazu głośnych prac
i zabaw. Za to w niedzielę jest wesoło.
Heinrich Löhr, zanim zamieszkał w leśniczówce Thursee pod polską granicą,
wychowywał się i żył w Karlsruhe,
niedaleko granicy francuskiej.

– W Niedzielę Wielkanocną rano
wyruszał do kościoła wielki orszak
konny, Osterritt. Barwny korowód rycerzy, duchownych, ludzi wszelkich
stanów w średniowiecznych strojach
– wspomina Heinrich. – Dopiero po
korowodzie i mszy przystępowano do
uroczystego obiadu wielkanocnego.
W Niedzielę Wielkanocną na stole Heinricha od lat króluje pieczeń
z jagnięcia i dania rybne, głównie
z łososia. Wśród potraw stoi baranek
z ciasta (Osterlamm) z wielkanocnymi
chorągwiami. Często znajomi ofiarowują
go sobie jako prezent. Oczywiście są
też malowane jajka (Ostereier), może
nie tak wzorzyste jak w Polsce czy na
Łużycach, ale też kolorowe. Podobnie
jak w Polsce – i tu przy stole odbywa
się turniej jajek zwany Ostereiertitschen. Biesiadnicy stukają się jajami
na twardo, a najtwardsze wygrywa.
Gdzieniegdzie urządza się wyścigi
jajek (Ostereiertrudeln), ale do tego
potrzebne jest pochyłe zbocze, najlepiej
piaszczyste, aby było trudniej. Wygrywa
jajko, które w nienaruszonym stanie
poturla się najdalej.
Zwyczaj dzielenia się jajkiem przed
wielkanocnym śniadaniem nie jest

MUZYKA

tutaj znany, za to w niektórych domach
domownicy składają sobie życzenia
i dzielą się jabłkiem – symbolem
zdrowia i pomyślności. Największą
frajdą dla najmłodszych są – rzecz
jasna – Ostereiersuche, czyli poszukiwania pisanek (a od niedawna
także i innych drobnych prezentów)
w specjalnych zajęczych gniazdach,
uwitych wcześniej i ukrytych przez
dorosłych. Gniazda te często są wypiekane z drożdżowego ciasta i nadają się do spożycia. Zwyczaj ten
podtrzymuje Dagmar Leser także
wśród wychowanków swojej szkoły.
– Na zajęciach praktycznych dzieci
pieką gniazdka, malują pisanki, robią
ozdoby wielkanocne, przyrządzają
niektóre potrawy, a następnie przekazują receptury rodzicom. Wiem,
powinno być odwrotnie, ale najważniejsze, że tradycja zostaje – śmieje
się Dagmar i życzy wszystkim „Frohe
Ostern – Wesołych Świąt!”
Witold BACHORZ
Ewie Samson z Blankensee też życzę Frohe Ostern i serdeczne dziękuję
za pomoc w zbieraniu wielkanocnych
smaczków.
Autor

ŚWIADKOWIE HISTORII

Ze smartfonem w dłoni

Śladami robotników
przymusowych

W stronę
muzycznych
gwiazd
BURMISTRZ Ueckermünde Gerd Walther
(z lewej) i prorektor szczecińskiej Akademii
Sztuki ds. współpracy z zagranicą dr Piotr
Klimek podpisali umowę o współpracy uczelni
z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im.
Giulia Perottiego w Ueckermünde. Organizatorów
konkursu reprezentowała dr Sylwia Burnicka-Kalischewska, jego dyrektor artystyczny.
Współpracę konkursu i uczelni zapoczątkowało w 2001 r. wspólne wystawienie opery
„Bastien i Bastienne” Wolfganga A. Mozarta,
a jesienią ubiegłego roku Orkiestra Akademii
Sztuki akompaniowała uczestnikom konkursu.
Podpisując umowę, dr Klimek podkreślił, że
udział młodych muzyków orkiestry w konkursie
jest wyzwaniem, ale i niecodzienną okazją do
obcowania ze znakomitymi śpiewakami.
11-17 października br. odbędzie się trzecia
edycja konkursu. O jego randze świadczy fakt,
że do udziału w jury przyjęli zaproszenie renomowani artyści i profesorowie: prof. Bożena
Betlej i prof. Włodzimierz Zalewski (Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie),
Friederike Meinel (Fundacji „Catania”, Berlin),
prof. Marilyn Rees (Guildhall School of Music and
Drama, Londyn), prof. Janet Williams (Akademia
Muzyczno-Teatralna w Rostoku), maestro Diego
Crovetti (Akademia Donizettiego w Mediolanie),
prof. Johannes Mannov (Królewska Akademia
Muzyczna w Kopenhadze). Przewodniczącą jury
będzie dr Sylwia Burnicka-Kalischewska.
Giulio Perotti (1841-1901), tenor, był gwiazdą
światowych scen operowych. Urodził się w Ueckermünde, a naukę śpiewu zaczynał w Szczecinie.
Więcej informacji o konkursie: www.internationaler-perotti-gesangswettbewerb.de (także
w języku polskim).
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„MIAŁAM trzynaście lat,
kiedy byłam w Berlinie,
ale wszystko dobrze
pamiętam” – pisze w swoich
wspomnieniach Alina Przybyła,
wywieziona w czasie drugiej
wojny światowej z Polski
na roboty przymusowe
do III Rzeszy.
„Jednak dzisiaj prawie niczego nie poznaję, bo miasto tak
się zmieniło. Tylko Bramę Brandenburską rozpoznałam; stale tu
przychodziłam i na jednej z kolumn
wydrapałam agrafką: «Koniki,
zabierzcie mnie stąd, zawieźcie
mnie do mojej mamy!»”.
W czasie drugiej wojny światowej Berlin był wielkim ośrodkiem pracy przymusowej: w latach
1939-1945 ponad pół miliona ludzi
z całej Europy zatrudniały przymusowo tutejsze fabryki, warsztaty
rzemieślnicze, urzędy, kościoły
i gospodarstwa domowe. Tak wielu nie było ich w żadnym innym
niemieckim mieście.
W najbliższym sąsiedztwie
berlińczyków mieściło się ponad
3 tys. obozów – w barakach, salach
restauracyjnych, hotelach i szkołach – w których zakwaterowani byli ludzie wykluczeni z „narodowej
wspólnoty”. W relacjach i listach
świadków tamtej epoki powracają
wspomnienia o pracy, głodzie,
przemocy i bombardowaniach,
ale także o przyjaźni i miłości.
Pamięć ludzi, którzy znaleźli
się w tym mieście wbrew ich woli,
próbujemy ożywić w konkretnych
miejscach – ze smartfonem w dłoni.
Aplikacja z udziałem świadków
epoki, stworzona przez zespół Berlińskich Warsztatów Historycznych,
umożliwia multimedialne poszukiwanie śladów historii. Sięgając do
nagranych i sfilmowanych relacji,
zdjęć, dokumentów i planu miasta,
można będzie pieszo, rowerem
lub kolejką miejską przemierzać
Berlin i odkrywać codzienne trasy
wywiezionych tu na roboty ludzi.
Zarówno berlińczycy, jak i turyści
trafią także do miejsc, których nie
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Spotykajmy się jak najczęściej
Dokończenie ze str. I
– Bo ludzie boją się bezrobocia
i beznadziei. NPD straszy też polskim parciem na Zachód i rosnącą
przestępczością graniczną.
– Nie ma u nas nadmiaru polskich pracowników, a opinie o tym,
że to głównie Polacy kradną, biorą
się z uprzedzeń. Przedstawiciel
dyrekcji policji mówił na naszym
spotkaniu, że nie obserwuje się,
aby Polacy dokonywali wyraźnie
większej liczby przestępstw niż
Niemcy. To jasne więc, że NPD
rozgłasza plotki, ale podaje je tak,
aby ludzie wierzyli. Ta partia jest
negatywnie nastawiona nie tylko
do Polaków, lecz też do wszystkich obcokrajowców. W Wolgaście
i Güstrow demonstrowała przeciw
domom dla azylantów, w których
mają mieszkać głównie Romowie
i ludzie z południowej Europy. Cel
NPD jest jasny jak w starej ideologii nazistowskiej: Niemcy mają
być tylko dla rdzennych Niemców.
– Mówi pan, że ludzie czują
strach. Czy można pogodzić wolność i demokrację ze strachem?
– Strach ogranicza wolność,
dlatego trzeba go przezwyciężać.
Zanim latem ubiegłego roku zaczęliśmy budować ludzki łańcuch
sprzeciwu na drodze do Viereck,
niemieccy dziennikarze pytali
mnie, czy się nie boję. Musiałem
wyjaśniać, że na stanowisku burmistrza muszę stać na gruncie
konstytucji państwa i zabezpieczać wolność. Gdybym się bał,
nie mógłbym tego robić, łamałbym
konstytucję. Chcąc zaszczepiać
idee wolnościowe, muszę pokonać
strach, nie mogę być bezsilny,
muszę też spełnić zaufanie tych,
którzy mnie wybrali. Jako zwykły
obywatel też jestem mocno zainteresowany tym, żeby wolność była
zagwarantowana.
– Wolność ma granice.
PUBLICYSTYKA

– Określa je prawo, to jest
warunek wstępny. Granice wolności można definiować różnie,
ale wspólne jest to, że nie wolno
krzywdzić innych.
– Czy jest pan za zakazem
działalności NPD?
– To jasne. Dyskusja, w jakiej
formie to zrobić, trwa też w zachodnich Niemczech, ale oni nie
mają tych problemów z NPD co
my, nie wiedzą, jak ta partia irytuje. Niech pan pojedzie do Anklam
– w centrum jest tam wielki szyld
NPD, jej różnych biur. Wszystko to
jest opłacane z pieniędzy publicznych, bo ta partia, otwarcie wroga
wobec konstytucji i państwa, nie
jest zakazana. Członkowie NPD
mieszkają w państwie, które chcą
zlikwidować, a otrzymują od niego pieniądze na działalność! Czy
więc nasze państwo jest jakieś
pozorne i słabe? Działalność NPD
jest absolutnie podstawą do jej
delegalizacji.
– Czy przygraniczny Szczecin
może pomóc w umacnianiu demokracji na Pomorzu Przednim
i przezwyciężaniu lęku?
– Tak. Każda forma współpracy
transgranicznej, wspólne projekty,
które możemy realizować, mogą
nam pomóc i przyczynić się do
przepędzenia nazistów. Dobrze też
byłoby, żeby więcej polskich firm
podjęło działalność w Niemczech,
a niemieckich w Polsce. Gdyby
wymiana była większa, ideologia
NPD miałaby mniej zwolenników.
– Ile polskich firm jest w Pasewalku?
– Małych form działalności gospodarczej jest około 60. Przedsiębiorstwa średniej wielkości
chętnie się do nas zgłaszają, ale
firm faktycznie uruchomionych nie
jest wiele. Rozmawiamy z polskimi firmami o otwarciu u nas biur
czy zakładów i chciałbym, żeby
do końca roku udało się zawrzeć

Rainer Dambach (bezpartyjny), ur.
1952, pełni swój urząd drugą kadencję. Na stanowisko burmistrza
Pasewalku został wybrany po raz
pierwszy w pierwszych bezpośrednich
wyborach burmistrzów w 2002 r.,
a po raz drugi w roku 2010. Kadencja
burmistrza w miastach Meklemburgii-Pomorza Przedniego trwa osiem
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
lat.
odpowiednie porozumienia. Ale
i wtedy nie będzie to tak wiele,
jak można by sobie życzyć.
– Ilu Polaków mieszka w Pasewalku?
– Myślę, że około stu. Polacy
stanowią 10 proc. ludności Löcknitz, a w Pasewalku 1 proc. Jeśli
byłoby więcej polskich firm, byłoby
więcej Polaków.
– Co zrobić, żeby ściągnąć do
Pasewalku i na całe pogranicze
więcej kapitału?
– To nie jest proste. Naszym
problemem jest to, że po zjed-

noczeniu Niemiec wywędrowało
stąd od 20 do 30 proc. ludzi.
To byli w większości ludzie młodzi i bardzo mobilni, którzy łatwo
znajdowali pracę. Potem niektóre
nasze firmy starały się o polskich
pracowników i choć wolne miejsca
pracy były i byli chętni Polacy,
to nie mogli dostać zezwolenia.
To nie było dobre. Dlatego teraz
oczekujemy, że na rynku pracy
będzie większa wymiana i więcej
pozytywnych efektów. W ostatnich
latach dużo udało nam się zrobić, jeśli chodzi o infrastrukturę.
Stworzyliśmy centrum technologiczne, centrum kompetencyjne,
rozbudowaliśmy gotowe miejsca
pod inwestycje. Od kilku miesięcy
jest więcej zapytań z Polski. Mamy
nadzieję, że ten trend się rozwinie
i uda nam się pozyskać z Polski nie
tylko małe firmy zatrudniające po
dwie osoby, lecz także firmy większe, zatrudniające po 20, 50 osób.
– Od lat pan mówi, że metropolia szczecińska jest szansą Pasewalku i niemieckiego pogranicza.
Wciąż te same słowa…
– Tak, ale pamiętajmy, że
w strefie Schengen Polska i Niemcy są od 2005 r., a dopiero od
dwóch lat mamy wolny rynek
pracy, czyli dogodne warunki do
naturalnego rozwoju metropolii
szczecińskiej. Pochodzę z okolic
Stuttgartu przy granicy niemiecko-francuskiej. Tamta metropolia
kształtowała się nie dwa lata, lecz
dwadzieścia, i dziś cały region
w promieniu 50, 60 kilometrów
od Stuttgartu jest pełen mieszkań
i firm. Każda metropolia naturalnie ekspanduje, bo brakuje w niej
miejsca, jest ciasno i drogo. Firmy
i mieszkańcy wyprowadzają się na
zewnątrz, ale nie za daleko, do
30-40 kilometrów od centrum, bo
taka odległość nie gra dziś roli; jest
się w obszarze metropolii, a można
wygodniej żyć i taniej produko-

wać. Stargard Szczeciński też jest
w granicach metropolii Szczecina.
Po niemieckiej stronie granicy chodzi o podobny obszar. Budowa
związków metropolitalnych na
niemieckim pograniczu będzie
trwała dłużej, ze względu choćby
na kłopoty z językiem, pamięć
o granicy, różne inne przeszkody,
na przykład różne przepisy dotyczące zakładania firm. Ale jestem
pewien, że mój następca po 2020
roku będzie już mówił, że Pasewalk
jest w metropolii szczecińskiej.
– Polacy i Niemcy w regionie
granicznym wciąż mało o sobie
wiedzą. Co robić, żeby chcieli
wiedzieć więcej?
– Rozwijać wymianę kulturalną, projekty szkolne, zachęcać do
uczenia się języków. Źle się stało,
że projekt „Język w przedszkolach” nie idzie tak jak powinien,
bo naukę języka trzeba zaczynać
właśnie w przedszkolu i szkole
podstawowej. Ale pamiętajmy, że
takie poznawanie się to też proces,
który musi naturalnie trwać. Stuttgart to Badenia-Wirtembergia, land
graniczący z Francją. Po drugiej
wojnie światowej aż do lat osiemdziesiątych nie było tam normalnej
wymiany niemiecko-francuskiej,
tylko oficjalne wizyty i spotkania.
Trzydzieści lat w warunkach demokracji trwało budowanie zaufania,
a teraz jest tam niemiecko-francuski region i faktyczna niemieckofrancuska przyjaźń. Wspólny region polsko-niemiecki praktycznie
zbuduje druga i trzecia generacja
ludzi, którzy wyrośli w szkołach już
w tym czasie, gdy Niemcy i Polska wspólnie znalazły się w strefie
Schengen.
– Kiedy będą II Rozmowy Pasewalckie?
– Dyskutowaliśmy o wielu terminach, ale jeszcze będę o tym
rozmawiał z innymi burmistrzami,
także z moim kolegą Michaelem

Gallanderem z Anklam. Na pewno zorganizujemy duże spotkanie
3 maja w święto Konstytucji Polski,
a potem 10 maja, w 80. rocznicę
palenia książek przez nazistów.
Przypomnę, że I Rozmowy Pasewalckie zorganizowaliśmy w 70.
rocznicę stracenia Hansa i Sophie
Scholl, młodych twórców antynazistowskiej organizacji „Biała Róża”.
Jest wiele rocznic, które trzeba upamiętniać spotkaniami, ale spotkań
nie może być za dużo, bo wiedzę
trzeba pogłębiać. Musimy też bardziej zadbać o propagowanie naszej
działalności, docierać do ludzi. Chcę
też powiedzieć, że 4-5 maja miasto
Pasewalk współorganizuje 140. rocznicę kolei Szczecin-Pasewalk. Do
Szczecina i z powrotem pojedzie
pociąg historyczny.
– Jeździ pan prywatnie do
Szczecina?
– Także prywatnie, choć częściej
służbowo. Często jestem w Policach i mam bardzo dobre przyjacielskie kontakty z burmistrzem
Polic, Władysławem Diakunem.
Szczecin jest bardzo interesujący,
łatwo dostępny także koleją. Gdy
jestem w Szczecinie, obowiązkowo odwiedzam Wały Chrobrego,
parki, lubię Park Hotel, zaglądam
do opery. W tamtym roku byliśmy
z żoną na „Zemście nietoperza”
w Teatrze Letnim.
– W tym roku będą regaty Top
Ships Races, koncerty Nigela
Kennedy’ego i Shined O’Connor,
innych artystów. Opera wystawia
„Eugeniusza Oniegina”.
– Na pewno się zainteresuję.
– Namawiajmy więc Polaków
i Niemców, żeby odwiedzali się
częściej.
– Spotykajmy się jak najczęściej
i działajmy wspólnie na rzecz pogranicza.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB

Ucz się języków, będzie ci łatwiej

Kiedy brakuje słów
DZIAŁANIA zmierzające do
przezwyciężenia bariery
językowej na pograniczu
wymagają konsekwencji. Jaka jest
rzeczywistość?

opisuje żaden przewodnik. Ślady
zapomnianej historii odnajdą też
w dobrze znanych punktach miasta.
Od połowy maja tego roku
aplikację w języku niemieckim
i angielskim będzie można znaleźć
na stronie www.berliner-geschichtswerkstatt.de. Zaplanowane są
kolejne wersje językowe. Projekt
realizowany jest głównie w oparciu
o zasoby archiwalne Berlińskich
Warsztatów Historycznych, które
od 1994 roku gromadzą relacje
i wspomnienia poszkodowanych.
Jest on elementem rozległego programu różnorodnych przedsięwzięć
w Berlinie, opatrzonego hasłem:
„Unicestwiona różnorodność”
(„Zerstörte Vielfalt”), związanych
z 80. rocznicą dojścia do władzy
nazistów (szczegóły: „Zerstörte
Vielfalt”; www.kulturprojekte-berlin.de/unsere-veranstaltungen/themenjahr-2013-zerstoerte-vielfalt.
html). Projekt wspiera Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność
i Przyszłość”.
Ewa CZERWIAKOWSKA

– Z tymi projektami jest tak, że jeśli
kończy się finansowanie, kończą się
projekty – mówił Dennis Gutgesell,
wicestarosta powiatu Vorpommern-Greifswald, na zorganizowanej w marcu w Szczecinie konferencji „Kiedy
brakuje słów. O znaczeniu kompetencji
językowych na pograniczu”.
Jako przykład porażki podawał losy
projektu nauki języka polskiego w niemieckich przedszkolach, który początkowo prowadzony był z sukcesami. Polski
był już nauczany w kilkudziesięciu
przedszkolach Meklemburgii-Pomorza
Przedniego i Brandenburgii. Miał być
wprowadzany w przedszkolach kolejnych, a potem w szkołach. Chodziło o to,
by uczniowie pogłębiali jego znajomość.
Projekt nie uzyskał jednak dalszego
dofinansowania z programu Interreg
i został przerwany.
– Moje dwie córki, które już zaczęły
śpiewać polskie piosenki i porozumiewać się po polsku, straciły kontakt
z językiem. Zniechęcają się, bo brak
ciągłości zniechęca – mówił Gutgesell.
***
Konferencję zorganizowała Izba Przemysłowo-Handlowa z Neubrandenburga,
wspólnie z Ministerstwem Edukacji,
Nauki i Kultury ze Schwerina. Ciekawe, że właśnie niemieckie środowiska
gospodarcze podkreślają, jak ważna na

pograniczu jest znajomość obu języków,
polskiego i niemieckiego. Widzą w tym
istotny czynnik gospodarczego rozwoju
regionu.
Badania przeprowadzone wśród
niemieckich przedsiębiorców wykazały, że ponad 50 proc. przedsięwzięć,
zmierzających do rozwoju firm, nie
udaje się dlatego, że pracownicy nie
znają języków. Dane te, opublikowane
w ekspertyzie „Aktualny stan niemiecko-polskiej współpracy edukacyjnej
szkół ogólnokształcących i zawodowych
w powiecie Vorpommern-Greifswald”,
prezentował w Szczecinie prof. Aleksander Wöll, slawista z uniwersytetu
w Greifswaldzie.
W szkołach podstawowych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim można
uczyć polskiego jako przedmiotu stałego
od trzeciej klasy. Jednak żadna szkoła
tej możliwości nie wykorzystuje. Język
polski jest więc nauczany jedynie jako
przedmiot dodatkowy i dobrowolny
przy wykorzystaniu projektu, realizowanego w ramach polsko-niemieckiej
współpracy szkół. Można się więc uczyć
polskiego zaledwie w szesnastu szkołach
wszystkich szczebli w całym landzie,
m.in. w gimnazjach w Löcknitz, Heringsdorfie i Ahlbecku, tuż przy granicy. Na
wyspie Uznam jest to przede wszystkim
rezultat współpracy niemieckich szkół
ze szkołami w Świnoujściu w ramach
projektu „Dwa języki w regionie”.
Thilo Streit, przedstawiciel ministra
edukacji ze Schwerina, zauważył, że
zainteresowanie nauką języka sąsiada
wśród niemieckich uczniów maleje,

Konferencja w Szczecinie. Z lewej prof. Aleksander Wöll, z prawej Dennis Gutgesell.
podobnie jak w Polsce, przede wszystkim na rzecz angielskiego. A przecież
polski, w realiach intensywnej polsko-niemieckiej współpracy – mówił Streit
– to nie jest coś abstrakcyjnego. Jego
znajomość już ma bezpośredni wpływ na
szanse przyszłych absolwentów na rynku
pracy. Dlatego też rząd w Schwerinie
przywiązuje coraz większe znaczenie
do budzenia zainteresowania językiem
polskim wśród uczniów.
– Pogranicze, a zwłaszcza Szczecin,
stwarza bardzo wiele praktycznych
okazji do wykorzystania znajomości

Fot. Robert STACHNIK

języka – mówił prof. Wöll. Podkreślał, że
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego uczyć
się polskiego, skoro do komunikacji
wystarczy angielski”, jest oczywista.
Znajomość języka sąsiada otwiera drzwi
do poznania jego kultury i mentalności, lepszego zrozumienia problemów,
bogatszego partnerstwa.
***
O nauce języków mówiono też na
roboczym spotkaniu w Anklam, poświęconym przyszłości edukacji w powiecie
Vorpommern-Greifswald. Zorganizowali je starościna, dr Barbara Syrbe,

i wicestarosta Dennis Gutgesell, odpowiedzialny za edukację. Ogłoszenie
pierwszego raportu na temat oświaty
w nowym powiecie Vorpommern-Greifswald, zatytułowanego „Kształcenie
bez granic”, i powołanie 24-osobowego
think-tanku, złożonego z nauczycieli, przedsiębiorców, reprezentantów
organizacji pozarządowych i administracji, dowodzi, jak duże znaczenie
lokalne władze przywiązują do takiego
kształtowania oferty edukacyjnej, by
wspierała gospodarczy rozwój. Ich
najwyżsi przedstawiciele podkreślali,
że kompetencje językowe pracowników
są wśród najważniejszych czynników
rozwoju gospodarki i rynku pracy.
Również i w Anklam wicestarosta
Gutgesell mówił, że transgraniczny profil
kształcenia, zwłaszcza językowego, jest
jednym z priorytetów.
***
Odmienne systemy edukacji w Polsce
i Niemczech uświadamiają, że zaprezentowany wyżej priorytety działań
nie będą łatwe w realizacji. Jednak
spotkania w Szczecinie i Anklam dowodzą, że przynajmniej w przygranicznej
administracji niemieckiej dojrzała już
świadomość potrzeby wprowadzania
systemowych zmian w ofercie edukacyjnej, aby nadążała za zmieniającą się
rzeczywistością pogranicza i powstawaniem tu jednego organizmu społecznego
i gospodarczego. Czy ten sam sposób
myślenia zaistnieje w Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej i polskim
Ministerstwie Edukacji Narodowej?
Andrzej KOTULA
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■ 16 MARCA minęła 150. rocznica otwarcia linii kolejowej
Pasewalk-Szczecin. Imprezy
rocznicowe, zaplanowane na 4-5
maja, zorganizowane zostaną
w obu miastach przez Centrum
Historii Kolei w Pasewalku
i Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. 5 maja na
szczeciński Dworzec Główny
przyjedzie Retro-Express: trzy
wagony pasażerskie „Lederklasse” i parowóz Reko-Schnellzuglok 03 2155-4.
■ JAN Koneffke, autor powieści, których akcja dzieje się
m.in. na Pomorzu Zachodnim, skąd pochodził jego ojciec,
i w Rumunii, skąd pochodzi
jego żona, otrzymał tegoroczną
Uznamską Nagrodę Literacką.
Odebrał ją w ub. niedzielę na
koniec tegorocznych Uznamskich Dni Literatury. Ich moderator, Thomas Schulz, mówił:
„Koneffke jest prawdziwym
żonglerem słowa. Jest wielu,
którzy umieją pisać, lecz tylko
niewielu, którzy mają przy tym
coś do powiedzenia”. Organizatorem Uznamskich Dni Literatury jest Niemieckie Forum
Kultury Europy Wschodniej.
Spotkania z pisarzami odbywały się także w Świnoujściu.
■ TRWA kampania przed
wrześniowymi wyborami do
Bundestagu. Z wyborcami na
Pomorzu Przednim spotykali się
ostatnio kanclerz Angela Merkel
(CDU) i jej główny kontrkandydat Peter Steinbruck (SPD).
■ NA UZNAMIE zakończyły się
Tygodnie Śledziowe. Najlepsze
potrawy ze śledzi uhonorowano
pucharmi. Pierwszy otrzymał
Mathias Lemberg z Vineta-Hotel
(Zinnowitz) za danie „Baltic
Sea Hering á la Vienata”, drugi
Jens Pielok z restauracji AltHeringsdorf za danie „Liliowa pokusa z zielonym ogniem
i tekturowym ciastem”.
■ SCHWEDT tworzy Uniwersytet Muzyczny, który ma kształcić
artystów musicalowych. Wykładowcy będą z Berlina. Uczelnia
ma zacząć pracę w semestrze
jesiennym 2015 r.
■ SEZON na szparagi zacznie
się w tym roku z powodu mrozów prawdopodobnie dopiero
z początkiem maja.
■ NA CZTERY lata pozbawienia wolności skazał sąd
w Neubrandenburgu Tomasza
B., który kilka miesięcy temu
uciekając przed niemiecką
policją skradł w pobliżu granicy policyjny samochód, ranił
policjantów, skradł im broń,
a potem kolejny samochód
starszemu małżeństwu.
■ MONIKA Stefanek, dziennikarka współpracująca m.in.
z naszym dodatkiem, PR Szczecin i przeglądem „Transodra”,
jest w gronie finalistów tegorocznej Polsko-Niemieckiej
Nagrody Dziennikarskiej. Jury
spodobał się jej radiowy reportaż „Ostatni lot”, mówiący
o przygotowaniach do wydobycia samolotu, który 5 marca
1945 r. spadł do jeziora Resko
Przymorskie. Laureatów nagrody poznamy w maju we
Wrocławiu.
■ JAKUB Ekier, tłumacz na
polski utworów m.in. Franza
Kafki, Paula Celana, Maxa Frischa, Ferdinanda von Schiracha oraz Bernhard Hartmann,
tłumacz na niemiecki utworów
m.in. Tadeusza Różewicza, Julii Hartwig, Adama Zagajewskiego i Hanny Krali, zostali
wyróżnieni Nagrodą im. Karla
Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich. Wręczona
zostanie w maju w Krakowie.
■ CHORWACJA zostanie 28.
członkiem Unii Europejskiej.
Stanie się to prawdopodobnie
1 lipca br.
2439-13-C
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■■ BERLIN. Jarmarki Wielkanocne (Ostermärtke) – Alexanderplazt
(do 7 kwietnia; Dom Wielkanocny
z tysiącami pisanek, stoiska rzemieślnicze i kwiaciarnie, program
kulturalny, piwo i wino grzane
itd.); Breitscheidplatz w City West,
Kurfürstendamm (13-metrowe
oświetlone jajo wielkanocne, karuzele dla dzieci, przejażdżki na konikach pony, rzemiosło, program
kulturalny); Ogień Wielkanocny
– Osterfeuer w Kulturbrauerei
przy Knaackstr. 97 (Prenzlauer
Berg). W czasie świąt będą czynne
wszystkie duże muzea i galerie.
■■ SCHWEDT, Uckermärkische
Bühnen: Koncert na Wielki■
Piątek, utwory Jana S. Bacha■
– 29 kwietnia, godz. 15; „Policja” wg Sławomira Mrożka –
29 marca, godz. 19.30 (ostatnie
przedstawienie); „Faust” Goethego
– 30 marca, godz. 13 (cz. I), godz.
18.15 (cz. II); „Intryga i miłość”
wg Schillera – 18-19 kwietnia,
godz. 10.30; Koncert Young-■
-Choon-Park, Koreanki z Londynu, absolwentki Juilliard School,
w programie sonaty Scarlattiego,
Schumanna, Beethovena.
■■ UECKERMÜNDE. Zające
wielkanocne – wystawa w Haffmuseum (4 marca – 6 kwietnia);
Gitarowe songi śpiewa Maksymilian Wilhelm z zespołem – Kulturspiecher, 6 kwietnia, godz. 20.
■■ SZCZECIN. Wystawa malarstwa
Heidi Hopfmann z Rostoku – Galeria
ZPAP Kierat (ul. Koński Kierat 14),
otwarcie 5 kwietnia, godz. 17. Na
wernisażu spodziewana jest duża
grupa artystów z Rostoku.
■■ PASEWALK. „Altes vom Neuen
Markt”, wystawa znalezisk archeologicznych z Nowego Rynku
w Pasewalku – Muzeum Pasewalk
(Prenzlauer Str. 23a), otwarcie 12
kwietnia, godz. 18.30.
■■ PRENZLAU. V Krajowa Wystawa Ogrodów „Zielona Rozkosz”
(V Landesgartenschau „Die Grüne
Wone”), jedno z głównych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych Brandenburgii. Prezentacje wszystkiego,
z czym wiążą się ogrody: tysięcy
kwiatów, drzew, krzewów, rozmaitych innych roślin, urządzeń
ogrodniczych. Bogaty program
kulturalny i edukacyjny. Wystawa
zaczyna się 13 kwietnia i potrwa
do 6 października. Ogrody będą
się zmieniać w zależności od pór
roku. Powierzchnia wystawy: ponad 13 ha między starym murem
obronnym, placem Ratuszowym
a jeziorem Unterucker. Strona
internetowa także po polsku:
www.laga-prenzlau2013.de
■■ POLICE. Polsko-Niemieckie
Targi Gospodarcze 2013. Stu wystawców z obu krajów, bogaty program kulturalny, konferencja na
temat gospodarki, w przeddzień
giełda pracy. Miejsce: Hala OSir,
ul. Siedlecka 2b, 20-21 kwietnia,
godz. 10-18.
■■ ANGERMÜNDE. XI Targi Gospodarki i Kultury. Ponad stu
wystawców z powiatu Uckermark
i sąsiednich, imprezy kulturalne,
giełda pracy, program dla dzieci
– klasztor Franciszkanów, 27-28
kwietnia, godz. 11-17.
■■ NOC Walpurgii – 30 kwietnia
wszędzie w Niemczech. Wieczór
i noc zabaw przy ogniskach (np.
Maifeuer w Mescherin nad Odrą), tańce, najazdy czarownic,
spektakle plenerowe, spotkania
towarzyskie, budowa majowych
drzewek, które staną się centrum
spotkań od rana 1 maja.
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Na co wydawać pieniądze

Najbliższe lata Pomeranii
PRZYJĘTA została transgraniczna strategia rozwoju Euroregionu
Pomerania na lata 2014-2020. Dokument dotyczący jego
polskiej części był prezentowany w ubiegły piątek na XVII
Zebraniu Delegatów SGP Euroregionu Pomerania w Szczecinie.
Część niemiecką strategii niemiecka Pomerania przyjęła
wcześniej. Obie części są skorelowane.
POMERANIA ma dwadzieścia
lat. Jest jednym z czterech euroregionów na granicy polsko-niemieckiej i jednym z szesnastu
na wszystkich granicach Polski.
Dziś euroregiony, Pomerania
także, wykonują żmudną pracę.
Są biurami nadzorującymi prawidłowość wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych
na współpracę transgraniczną.
Pracownicy biura Pomeranii
w Szczecinie doradzają, jak o te
pieniądze zabiegać, jak z nich
korzystać, jak rozliczać. Pomagają znajdować ponadgranicznych
partnerów i są organizatorami
przedsięwzięć szkoleniowych.
W szczecińskim biurze działa
także tzw. jednostka centralna
organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży. Tylko
w ubiegłym roku biuro miało udział w rozdysponowaniu
około 2 mln euro dla różnych
polskich beneficjentów. Warto
powiedzieć, że także dzięki nim
realizowany był m.in. projekt
ocalenia starej prasy pomorskiej, festiwale dokumentART
i Konstelacja Szczecin, projekty
ochrony środowiska, liczne projekty edukacyjne. W tym roku,
po kilku latach przerwy, Pomerania wznawia Polsko-Niemiecki
Festiwal Młodzieży.
W roku 2014 zacznie się w Unii
Europejskiej nowy okres finansoBERLIN

wania. W instytucjach unijnych
nadal trwają dyskusje dotyczące
budżetu na lata 2014-2020, dlatego nie wiadomo jeszcze, ile

niejszych zadaniach. Pieniądze
będą przeznaczane w pierwszej
kolejności na wsparcie edukacji,
badań, rozwój nowych technologii, innowacje, tworzenie miejsc
pracy, poprawę dostępności do
centrów gospodarczych i turystycznych, dostosowanie usług do
zmian w demografii, umacnianie
społeczeństwa obywatelskiego,
kulturę, sport, opiekę społeczną.

Dyrektor biura Pomeranii w Szczecinie, Paweł Bartnik, prezentuje jedno
z nowych wydawnictw.
Fot. Ryszard PAKIESER
unijnych pieniędzy będzie konkretnie do dyspozycji na terenie
Pomeranii. Na pewno jednak
będą, a więc rzecz w tym, żeby
przygotować się do ich skonsumowania. Dlatego opracowano,
a dokładniej – zaktualizowano
strategię i przyjęto ją w ubiegły
piątek. Mówi się w niej o najważ-

Szczególnie ważny jest akcent
na edukację, nowe technologie
i zatrudnienie.
***
Pomeranię tworzą gminy
i powiaty niemieckie, polskie
i szwedzkie. Od jakiegoś jednak
czasu Szwedzi nie uczestniczą
w pracach euroregionu i ogłosili,

że chcą się z niego wycofać. Do
Szwecji wybrał się więc niedawno
polski prezydent euroregionu,
Piotr Krzystek, aby odwieść ich
od tej decyzji. Rezultat wizyty
jest taki, że Szwedzi nadal myślą.
Gdy euroregion powstawał,
strona polska zabiegała o członkostwo Szwedów, a dokładniej regionu Skania. Udało się i Szwedzi
dawali potem dowody aktywności.
Przez kilka lat prezentowały się
w Szczecinie rejony Skanii, były
kontakty gospodarcze, samorządowe, kulturalne.
Jednak prezentacje, o których
mowa, choć organizowane barwnie, spotykały się w Szczecinie
z niewielkim zainteresowaniem.
Nie podjęto pomysłu opracowania
monografii kontaktów szwedzko-pomorskich, a gdy Szwedzi
przywieźli do Szczecina projekty
supernowoczesnego wówczas połączenia Malmö – Kopenhaga, na
jedyną ich prezentację w Polsce,
zorganizowaną w szczecińskim
zamku, trzeba było sprowadzić
uczniów pobliskiego liceum,
by ktoś na niej był. Ówczesny
wojewoda (jeszcze szczeciński)
mocno się spóźnił na śniadanie
wydane przez premiera Szwecji.
Czy można się dziwić, że Szwedów nie interesuje Pomerania?
Z północno-zachodnimi regionami
Niemiec mają bogate kontakty.
Co zrobić, żeby namówić Szwedów do pozostania w Pomeranii?
Wykazać, że są potrzebni. Szczecin
może się od nich dużo nauczyć,
podpatrując choćby, jak rozwijały
się wielkie szwedzkie miasta
po upadku wielkich szwedzkich
stoczni.
(b.t.)

Apartamentowiec zamiast fragmentu muru

Wyrwa w pamięci
W MIEJSCU, gdzie do
1989 roku był pas śmierci,
ma powstać luksusowy
apartamentowiec. Berlińczycy
protestują przeciw zburzeniu
części słynnej East Side
Gallery, najdłuższego
zachowanego fragmentu muru
berlińskiego.
Dla milionów turystów z całego świata East Side Gallery to
obowiązkowy punkt wizyty w Berlinie. Trudno bowiem odwiedzić
stolicę Niemiec i nie zobaczyć
fragmentu muru, którego upadek
stał się symbolem końca zimnej
wojny. 24 lata po jego obaleniu
w większości miejsc granica między
dawnym Berlinem Wschodnim
a Zachodnim całkowicie się zatarła. Ostatki muru można zobaczyć
m.in. na placu Poczdamskim, przy
Bernauerstrasse i na odcinku od
Ostbahnhof do Oberbaumbrücke,
gdzie w 1990 roku powstała East
Side Gallery.

Koniec symbolu wolności
To najdłuższy zachowany fragment muru i zarazem najbardziej
efektowny. Na odcinku 1,3 km znienawidzonej niegdyś budowli 118
artystów z całego świata uwieczniło
swoje prace. Niektóre z nich zdobyły niezwykłą popularność, jak
choćby trabant przebijający mur
berliński czy pocałunek Leonida
Breżniewa z Erichem Honeckerem.
Jednak wkrótce East Side Gallery może utracić charakter pomnika wolności. Prywatny inwestor
chce zburzyć jej część i wybudować w tym miejscu 14-piętrowy

apartamentowiec. Otrzymał już
pozwolenie na budowę, mimo
że galeria znajduje się na liście
światowego dziedzictwa kultury
UNESCO, a teren jest pod opieką
konserwatora zabytków. Z początkiem marca rozpoczął rozbiórkę
około 20 metrów muru.
Mieszkańcy Berlina zaprotestowali. Po rozpoczęciu prac na
miejscu pojawiły się tłumy ludzi.
– To niepojęte, żeby symbol
walki o wolność musiał ustąpić
miejsca komercyjnej inwestycji
– mówił Werner Winterfeld ze
wschodniej części Berlina, który
dobrze pamięta podział miasta.
– Mieszkania w miejscu, gdzie
ludzie tracili życie, uciekając na
Zachód? Nie można do tego dopuścić! – wykrzykiwał wzburzony
Andreas Hemz.

Demonstracje
w obronie muru
Prace udało się wstrzymać.
Inicjatywy obywatelskie i mieszkańcy zaapelowali do burmistrza
Klausa Wowereita, by nie pozwolił na kontynuowanie rozbiórki
i budowę apartamentowca. „East
Side Gallery jest dla ludzi na
całym świecie symbolem Berlina,
wyrazem pokoju i tolerancji oraz
jednym z ostatnich miejsc, gdzie
można jeszcze odczuć, czym był
bolesny podział miasta” – napisali
w liście otwartym.
Przed East Side Gallery wciąż
odbywają się demonstracje. Przyłączają się do nich artyści z całego
świata, ostatnio David Hasselhoff,
amerykański aktor, który zasłynął
m.in. wykonaniem w 1989 roku

w stolicy Niemiec piosenki „Looking For Freedom” („Szukając
wolności”).

Za późno na zmiany?
Mimo protestów nie jest pewne,
czy budowę wieżowca uda się zatrzymać. Inwestor jest właścicielem
parceli i ma prawo prowadzić tam
prace. Sprawą znów zajmie się
wkrótce Senat Berlina. Od jego

a nawet całe dzielnice, na przykład
Prenzlauer Berg, zmieniają się
ostatnio szybko i radykalnie, zatracając swój pierwotny charakter.
Komercjalizacja przestrzeni powoduje wyparcie dotychczasowych
mieszkańców i zastąpienie ich
przez nowych, zamożnych.
Przez blisko 10 lat berlińczycy
protestowali też przeciwko zabudowaniu blokami mieszkalnymi

Socjalistyczny pocałunek wiecznej miłości
decyzji zależy dalszy los East Side
Gallery. Niektórzy politycy proponują, by przyznać inwestorowi inny
grunt, na którym mógłby postawić
apartamentowiec. Czy się zgodzi?
Dyskusja nad East Side Gallery
jest częścią debaty nad problemem
gentryfikacji (komercjalizacji) Berlina. Kolejne historyczne miejsca,

Fot. Monika STEFANEK

części parku Muru (Mauerpark)
w dzielnicy Prenzlauer Berg. Kompromis zawarty w październiku
2012 roku okazał się kosztowny.
W parku Muru powstanie wprawdzie 600 mieszkań, lecz tylko na
skraju terenu. Za ugodę miasto
zapłaci developerowi 5 mln euro.
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