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Zielona rozkosz w Prenzlau
Monika STEFANEK
100 TYSIĘCY kwiatów i roślin zasadzono w ramach otwartej
właśnie Brandenburskiej Wystawy Ogrodniczej. Organizatorzy
liczą, że impreza przyciągnie do Prenzlau 300 tys. gości, w tym
wielu Polaków.
KRAJOWE wystawy ogrodnicze
mają w Niemczech długą tradycję.
Organizują je kraje związkowe co
kilka lat, są też wystawy ogólnokrajowe (Bundesgartenschau).

W tym roku brandenburska LaGa 2013 (od Landesgartenschau)
zawitała do Prenzlau. Rozmach
inwestycji, poczynionych przez
miasto w ramach przygotowań do
niej, robi wrażenie. Łącznie na zagospodarowanie terenu nad jeziorem
Uckersee, urządzenie dwunastu
ogrodów tematycznych, winnicy,
a także modernizację parku miejskiego wydano ponad 30 mln euro.
Największą atrakcją wystawy
są ogrody tematyczne, a wśród
nich: ogród pocałunku, różany,
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rozkoszy, rajski, rybny czy przyjemności. Swój ogród ma także
Szczecin. Zatytułowany jest „Energia miasta”, a rośliny układają się
w nim w symbol „Floating Garden”.
W parku miejskim stanęła rzeźba
„Brama”, autorstwa szczecinianki
Doroty Tołłoczko-Femerling.
Wiosna w tym roku długo kazała
na siebie czekać, dlatego przygotowania do otwarcia wystawy trwały
do ostatniej chwili, a ogrodnicy,
sadząc rośliny, z niepokojem patrzyli w niebo. Pełny efekt ich
pracy będzie widoczny pewnie
dopiero za miesiąc, kiedy drzewa
się zazielenią, a kwiaty zakwitną.
Na terenie wystawy znajduje się
także hala kwiatowa, w której
na dwóch kondygnacjach można
podziwiać najwymyślniejsze kompozycje roślinne. Tuż obok, na
świeżym powietrzu, działa kwiatowy rynek, na którym można
kupić cebulki i sadzonki roślin,
a także zapytać ogrodników, co
jest modne w tym sezonie.

projektów

Wspólny Region
– Wspólne Cele
STOWARZYSZENIE Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
organizuje 8 maja w hotelu „Novotel” w Szczecinie szkolenie
z zakresu promocji projektów dla polskich beneficjentów
programu INTERREG IV A. Rejestracja uczestników od godz.
9.30, zakończenie szkolenia około godz. 15.
PROGRAM:
– wprowadzenie: Julita Miłosz,
dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i przedstawiciel SGP
Euroregionu Pomerania (godz. 10);
– dlaczego warto promować
i jak promować projekty; rola
marketingu i PR: Bohdan Pawłowicz, ekspert komunikacji marketingowej, Agencja „Pawłowicz
Business Solutions” (godz. 10.30);
– obowiązki w zakresie promocji
projektów i przykłady dobrej/złej
promocji: przedstawiciele Wieloosobowego Stanowiska ds. EWT
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
i SGP Euroregionu Pomerania
(godz. 13);
– prezentacja promocji projektu
„Pomorski Krajobraz Rzeczny”

(przedstawiciel Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) i projektu „Szlakiem
Lubinusa” (przedstawiciel Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie),
godz. 13.40;
– podsumowanie (godz. 15).
Przyjmowanie wypełnionych
formularzy zgłoszeniowych: do
6 maja 2013 r. do godz. 12 (adres: ewt@wzp.pl). Liczba miejsc
ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.
Organizatorzy nie pokrywają
kosztów podróży, noclegu i parkingu. W razie nieotrzymania
formularza rejestracyjnego nie
gwarantują możliwości udziału
w szkoleniu.
W czasie szkolenia będzie możliwość prezentacji materiałów
promujących projekty.

Mimo chłodu wystawa zaczęła się kwitnącymi prymulkami, czyli wiosennie.
Fot. Monika STEFANEK

– W tym roku królować będą
róże, zwłaszcza gatunki historyczne,
wyróżniające się wspaniałym zapachem – mówi Andrea Genschorek
z Rosenschule Uckermark. – Wiele współczesnych gatunków róż
pięknie kwitnie, ale nie pachnie.
A wiele osób łączy te kwiaty właśnie
z upojnym zapachem. Dlatego mamy
w ogrodnictwie powrót do uprawy
gatunków historycznych, powstałych często przed XIX wiekiem.
Na jarmarku dobrze sprzedają
się też krzewy dzikiej róży.
ROZMOWA

– To doskonałe rośliny dla
wszystkich, którzy dużo pracują
i nie mają wiele czasu na pracę w ogrodzie – dodaje Andrea
Genschorek.
Obok kwiatów i roślin ogrodnicy
oferują także ogrodowe akcesoria.
Gipsowych krasnali wprawdzie
nie ma, lecz furorę robią wiszące doniczki bez dna, w których
kwiaty rosną zarówno na górze,
jak i na dole.
Dokończenie na str. II

Pogranicze
kradzieży
Z OTWARTYCH granic korzystają
przede wszystkim zwykli obywatele,
lecz także przestępcy. Media niemieckie codziennie informują o kradzieżach na niemieckim pograniczu.
Ich sprawcami zbyt często są Polacy. Policja i kryminolodzy w RFN
uspokajają: Polacy nie popełniają
tam więcej przestępstw niż Niemcy,
około 20-25 proc. To jednak bardzo
dużo, zwłaszcza na pograniczu. Fakty
wyolbrzymia plotka.
Kilka dni temu w wiosce Blankensee, gdzie mieszkają także Polacy,
starszemu małżeństwu skradziono
dwudniowe cielątko. Tropy przestępców wiodły do Polski. Córka
poszkodowanych, która przyjechała
z Berlina, objechała okoliczne wsie.
Nic nie znalazła. Starsi państwo
wciąż mają nadzieję, że złodziej
zwróci im cielątko.
Mieszkańcy niemieckiego pogranicza dużo mogą opowiadać o złodziejach Polakach. Całe szczęście, że
mieszkają tam także Polacy. Mają
przyjaciół Niemców i jest im wstyd.
Każde przestępstwo, dokonane
przez Polaka w Niemczech, szkodzi
Polsce, a pogranicze, jak dziecko
specjalnej troski, powinno być pod
szczególną opieką. Potrzebna jest
codzienna transgraniczna współpraca lokalnej policji.
Bogdan TWARDOCHLEB

z Dorotą Mędrą, nauczycielką języków niemieckiego
i polskiego w Niemczech

Atrakcyjny język polski
– UCZY pani w Niemczech języka
polskiego jako obcego. Co to znaczy?
– Uczę polskiego Niemców. Od
2004 r. polski jest w Niemczech językiem certyfikowanym i nauczać go
mogą osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje. Nie wystarczy więc
być Polakiem, żeby uczyć polskiego
nie-Polaków, tak jak nie wystarczy
być Niemcem, żeby ludzi innych
narodowości uczyć niemieckiego.
Uczę polskiego jako języka obcego
na podstawie mojego polskiego dyplomu nauczyciela-glottodydaktyka.
W realnych uwarunkowaniach pracy
w Niemczech konieczna jest także
bardzo dobra znajomość niemieckiego. W Niemczech uczę też niemieckiego.
– Jest pani germanistką. Czy każdy Polak, absolwent filologii obcej,
może uczyć języka polskiego jako
obcego?
– Teoretycznie tak, jeśli ma
uprawnienia nauczycielskie i niezbędne doświadczenie. Jednak uważam, że oprócz wiedzy lingwistycznej
niezbędna jest również znajomość
polskiej historii, literatury, sztuki,
słowem – szeroko pojętej kultury
i zwyczajów językowych. Takie kwalifikacje zapewniają studia podyplomowe „Język polski jako język obcy”.
Pozwalają mi one spojrzeć na polski,
mój język ojczysty, jak na język obcy.
Taka wiedza zdecydowanie ułatwia
mi kontakt z uczniami.
– Kim są i dlaczego uczą się
polskiego?
– Uczę polskiego około 80 osób
w Berlinie, Schwedt i Angermünde.
Są to m.in. pracownicy niemieckich
kolei i papierni w Schwedt, wytypowani przez pracodawców. Są to dla
nich kursy doskonalenia zawodowego, bo w opinii szefów, pracownicy,

którzy mają w pracy kontakt z Polakami, powinni znać polski. Jest
to również coraz częściej wymóg
unijny. Kursanci wiedzą, że jeśli
poznają polski, będą mogli awansować w pracy, na przykład starać
się o przeniesienie do działu, który
współpracuje z Polską. Prowadzę
też kursy indywidualne dla osób,
które chcą poznać polski. Zdecydowana większość słuchaczy wy-

– Czy Niemcom trudno nauczyć
się polskiego?
– Zawsze podkreślam, że jestem
dumna z tego, że chcą uczyć się mojego języka ojczystego. Największym
problemem na początku jest polska
wymowa i umiejętność czytania.
Ćwiczenia fonetyczne są podstawą
każdych zajęć. Kiedy zaczynałam
uczyć, ktoś zapytał mnie, co znaczy
po polsku słowo „piizi”. Długo się

Dorota Mędra prowadzi kurs języka niemieckiego dla Polaków w Gartz.
Fot. Przemysław JACKOWSKI

kazuje duże zaangażowanie. Piszą
do mnie e-maile po polsku, mimo
że od nich tego nie wymagam,
przynoszą różne materiały w języku polskim, proszą o opracowanie
pewnych zagadnień. Starają się
używać polskiego w codziennych
sytuacjach. Żalą się, że Polacy nie
chcą z nimi rozmawiać po polsku,
przechodząc w bieżących rozmowach od razu na niemiecki.

zastanawiałam, zanim zrozumiałam,
że chodzi o słowo „piesi”. Osobnym
problemem są wulgaryzmy. Kursanci,
słysząc takie słowa od Polaków, starają
się ich spontanicznie używać na zajęciach, nie zdając sobie sprawy z ich
znaczenia i temperatury emocjonalnej.
Wytłumaczenie złożoności tego zjawiska zajmuje mi czasami sporo czasu.
Dokończenie na str. III
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■■ MALCHIN, Ribnitz-Damgarten, Waren,
Müritz, 1 maja: piłkarskie polsko-niemieckie
turnieje chłopców z roczników 2000-2003. – 3-5
maja, Niechorze: szkolenie polsko-niemieckiej
grupy młodych sędziów piłkarskich. (Organizator: Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej).
■■ GARTZ i Gryfino, 3 maja: 37. Polsko-niemiecki bieg transgraniczny Doliną Dolnej
Odry w ramach Święta Konstytucji 3. Maja.
12-kilometrowa trasa Gartz-Gryfino, bieg
w kilku grupach wiekowych. Każdy uczestnik
otrzyma pamiątkową koszulkę, medal i dyplom,
a najlepsi wśród kobiet i mężczyzn – puchary
(Organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy
HERMES Gryfino).
■■ ŚWINOUJŚCIE, 5 maja: Polsko-Niemieckie Biegi Majowe. Bieg wzdłuż plaży: 3 mile
morskie dla dorosłych w kategorii OPEN (bieg
klasyfikowany z pomiarem czasowym), a na
dystansach krótszych dla dzieci i młodzieży
w 12 kategoriach wiekowych. Start i meta
w Świnoujściu przy Centrum Koordynacji
Ratowników. (Organizator: Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Wyspiarz”).
■■ BOBOLICE, 7-11 maja: Tydzień Europejski
„Europa zjednoczona w swej różnorodności”.
W programie m.in.: zwiedzanie szkółki leśnej
we Wrzosowcu (Nadleśnictwo Bobolice), miejska gra plenerowa, turniej sportowy, festiwal
artystyczny. 9 maja odsłonięcie bannera – mozaiki (3 m/3,5 m) z kilku tysięcy zdjęć młodych
ludzi, hasło: „Jesteśmy Europą”, odśpiewanie
hymnu UE. Podobne bannery pojawią się
w Berlinie, Schwerinie, Wilnie, Warszawie.
Powstanie Rezolucja Młodych Europejczyków,
która trafi do Parlamentu Europejskiego.
(Organizator: Gmina Bobolice).
■■ ŁOBEZ, 8-12 maja: Polsko-Niemiecki Jubileusz Orkiestr Dętych. Spotkanie z okazji
65-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Łobeskiego Domu Kultury, 55-lecia Orkiestry
Dętej z Wiek i 10-lecia Zespołu Sprint Band
z Łobza. Warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe,
koncert. W ostatnim dniu dołączy osiem orkiestr z Zachodniopomorskiego. (Organizator:
Łobeski Dom Kultury).
■■ MIESZKOWICE i Bielin, 11, 13-16 maja:
„Kulturalnie razem – Mieszkowice 2013”, m.in.
warsztaty teatru pantomimy i rękodzieła.
Uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.
W programie m.in. nauka filcowania, warsztaty teatru pantomimy dla gimnazjalistów
z Mieszkowic i Bad Freienwalde, wspólny
spektakl. (Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach).
■■ ZŁOCIENIEC, 16 maja: II Polsko-Niemiecki Dzień Otwarty – Polsko-Niemieckie
Targi Pracy. Prelekcje o rynku i prawie pracy w Polsce i Niemczech, prezentacja ofert
niemieckich i polskich agencji zatrudnienia,
instytucji ubezpieczeń społecznych, opodatkowania i doradztwa gospodarczego, polskich
firm. (Organizator: Powiatowy Urząd Pracy
w Drawsku Pomorskim).
■■ TRZEBIEŻ, Szczecin, Stepnica, Wolin,
23-31 maja: Festiwal KUKUKA i plener rzeźbiarski. KUKUKA to skrót od „Kunst Kultura
Kajuta” („Sztuka Kultura Kajuta”). Rejs po
Zalewie Szczecińskim, jego uczestnicy odwiedzą kilkanaście miejscowości, wezmą udział
w wydarzeniach kulturalnych. – Trzebież (27
maja): koncert „Kozioł na wodzie”, wystąpią
Polsko-Niemiecki Chór „Horyzont” z Brüssow i polski zespół folk-metalowy Percival
Schuttenbach. – Szczecin (28 maja): dyskusja
„Trudna historia przełomów” (role niemieckiego
nadburmistrza Hermanna Hakena i pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, Piotra
Zaremby), spotkanie z autorką monografii
Wałów Chrobrego Marią Łopuch, z artystami,
Grzegorzem Fedorowskim (prezentacja filmu
„Na Wschód od Timszel”). – Wolin (30 maja),
Muzeum Regionalne: wykład „Wolin przeszłość
i przyszłość“. (Organizator: Stowarzyszenie
Czas Przestrzeń Tożsamość).
■■ WAŁCZ, 24-26 maja: Transgraniczny Zlot
Zabytkowych Samochodów. Promowanie
bezpieczeństwa na drogach, pokazy ratownictwa, konkurs „Gracja i Elegancja”. Udział 50
zespołów z Motorsportgemeinschaft Eberswalde,
Rallye Trans Eggesin, MSC Groß Dölln, ADAC
Templin, z Wałcza, Szczecina i Koszalina.
(Organizator: Fundacja na rzecz Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu).
Finansowe wsparcie projektów: Interreg
IVA (Fundusz Małych Projektów)
Ola
3316-13-B

Zielona rozkosz
w Prenzlau
Dokończenie ze str. I
– Doniczki wiesza się i w dolnym
otworze sadzi roślinę – wyjaśnia
Renate Fischer, której mąż wymyślił
i opatentował te doniczki. – Ważne,
żeby nie były to rośliny pnące. Zwężenie doniczki sprawia, że roślina z niej
nie wypada. Po zasadzeniu trzeba
jeszcze napełnić doniczkę ziemią
i na górze posadzić drugą roślinę.
Wszystkie kwiaty rosną do światła,
dlatego dolna roślina wygląda tak,
jakby rosła w odwrotnym kierunku.
Organizatorzy wystawy liczą, że
dzięki niej do Prenzlau przyjedzie
300 tysięcy gości. Nastawiają się też
na Polaków, dla których przygotowali stronę internetową w języku
polskim. Pierwsi goście z Polski
zawitali do Prenzlau już w dniu
otwarcia wystawy.
– Wygląda to naprawdę ładnie,
choć zapewne dopiero, kiedy wszystko zakwitnie, będzie widać cały efekt
– mówi Paweł Ignatowicz z Warszawy,
który był w odwiedzinach w Szczecinie i postanowił wraz z rodziną
wybrać się do Prenzlau. – Na pewno
można tu podpatrzeć co nieco i zastosować w swoim ogrodzie.
Zainspirować dała się m.in. Sabine Holzmann, która oprowadza
gości po terenie wystawy.
– Przy domu mam ogród w kształcie kwadratu, ale teraz już wiem,

Gorzów
bliżej Berlina
Z KOŃCEM 2013 roku, a najpóźniej
w roku 2015, zostanie otwarte bezpośrednie połączenie kolejowe Gorzów
– Berlin. Takie zapewnienia padły na
polsko-niemieckiej konferencji w Gorzowie w marcu.
Konferencja na temat perspektyw
transgranicznych przewozów kolejowych
w regionie Berlina, Brandenburgii, województw lubuskiego i wielkopolskiego
została zorganizowana przez komisję
Senatu Berlina ds. Rozwoju Miasta
i Ochrony Środowiska we współpracy
z prezydentem Gorzowa oraz Wspólnotą Interesów na rzecz Linii Kolejowej
Berlin – Gorzów EUIG (Interessegemeinschaft Eisenbahn Berlin – Gorzów
Wlkp. EWIV).
Podczas konferencji przedstawiono
możliwości poprawy jakości oferty przewozowej z wprowadzeniem połączeń
bezpośrednich Berlin – Gorzów, Berlin
– Poznań i Berlin – Zielona Góra. Wiceprezydent Ewa Piekarz powiedziała, że
Gorzów oczekuje realizacji bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlinem.
– Chcielibyśmy, aby to połączenie było uwzględnione już w nowym rozkładzie
jazdy, który wejdzie w życie w grudniu
tego roku – mówiła.
– Bardzo dobrze sprawdzają się połączenia na linii Berlin – Kostrzyn. Myślę,
że to przełoży się również na przyszłe
połączenia do Gorzowa – stwierdził Christian Gaebler, sekretarz stanu w Senacie Berlina. Poinformował, że znane są
wyniki przetargu, dopuszczającego od
2015 roku szynobusy z homologacją
na linie polskie.
Bogdan Mucha, doradca ds. infrastruktury transportowej w Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim, mówił o zagwarantowaniu dopłaty do czterech
pociągów w wysokości 1 mln zł.
Jacek Jeremicz, sekretarz miasta
Gorzów, zwrócił uwagę, że miasto nie
domaga się niczego nowego. – Takie
połączenie funkcjonowało już od XIX w.
– podkreślił.

Małgorzata

TERSZCZYK-KACZMAREK

Anna ZALESKA
(Więcej: www.ostbahn.eu (także
w języku polskim)

Zaproszenie na polski weekend
W SOBOTĘ i niedzielę w Prenzlau zaprezentują się producenci produktów
lokalnych z Zachodniopomorskiego. Jan Olszański wystawi miody cedyńskie,
Krystyna Hapka – grzyby marynowane z szyszką, Bożena i Ryszard Jaszczowscy – wyroby z róży, a PPH TAST Jan Tabiński – pierniki szczecińskie.
Będzie także polski program artystyczny. W sobotę: koncert grupy PerkusionistAS z Akademii Sztuki, polsko-niemieckiej grupy tanecznej DEPOL
i grupy tancerzy ognia. Niedziela: przedstawienie lalkowe „Księżniczka Ishwari”
Kerstin Dathe i Wojciecha Świątka, prelekcja Magdaleny Grycko, ogrodnika
miasta Szczecin, która omówi ogród tematyczny „Szczecin – Energia Miasta”,
koncert Michała Grobelnego i Guitar Shop.
Organizatorzy zapewniają autobus do Prenzlau i z powrotem. Odjazd
ze Szczecina (Trasa Zamkowa): godz. 10.15. Bilet na wystawę (11 euro),
kupiony w autobusie, upoważnia do darmowego przejazdu.
Ograniczona liczba miejsc, zgłoszenia do 25 kwietnia (adres:nischan@
laga-prenzlau2013.de). Więcej: www.laga-prenzlau2013.de/pl/.
Projekt wspierany przez fundusz małych projektów (INTERREG IVA- Euroregion Pomerania).
że urządzę go w kształcie koła, jak
tutaj – zapowiada. – Znalazłam też
rośliny, które chciałabym zasadzić
w swoim ogrodzie. Najbardziej cieszę
się jednak z tego, że po zakończeniu
wystawy ten cały pięknie zagospodarowany teren zostanie udostępniony
mieszkańcom miasta.
Wystawa potrwa do 6 października. Rośliny będą się na niej zmieniać,
w zależności od pory roku i czasu
kwitnienia. Jej uzupełnieniem jest
bogaty program kulturalny, który –
ŚWIĘTO

jak i szczegółowe informacje o całej
wystawie – można znaleźć na stronie
www.laga-prenzlau2013.de/pl.
Bilet wstępu kosztuje dla dorosłych 11 euro, ulgowy 9 euro. Są
również bilety rodzinne, grupowe,
okresowe itd. Dzieci urodzone w latach 1996-2007 płacą 2 euro, młodsze
mają wstęp wolny.
Wystawa czynna jest od godz.
9 do zmierzchu. Bilet od godz. 17
kosztuje 6 euro.

Monika STEFANEK

na obu brzegach Odry

Dni Europy
NA DNI Europy 8-9 maja zapraszają Słubice i Frankfurt nad
Odrą. Jest to jedno z wspólnych świąt, organizowanych przez
oba miasta, przedzielone Odrą i połączone mostem. Do 1945 r.
były jednym miastem.

Autobus miejski linii 983 przejeżdża przez most nad Odrą i łączy oba miasta.
Linia została utworzona w ubiegłym roku po wielu latach starań. Nie narzeka
na bark pasażerów. 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
DNI zainauguruje hymn Unii
Europejskiej, odegrany na moście
przez Odrę 8 maja o godz. 9. Chwilę
potem na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie
i w Collegium Polonicom w Słubicach rozpoczną się spotkania
informacyjne o możliwościach
studiowania na obu uczelniach.
Trudno wymieniać wszystkie
imprezy dwudniowego święta.
Będą to różnego rodzaju spotkania
poświęcone obu miastom, projektom Unii Europejskiej, imprezy
kulturalne, krajoznawcze i rekreacyjne, zawody sportowe, warsztaty twórcze, wspólne poznawanie
historii i czytanie baśni, marsz
z kijkami od ratusza we Frankfurcie do ratusza w Słubicach,

wystawy sztuki, crashkurs języka
polskiego, nauka języków polskiego
i niemieckiego w czasie wspólnego
gotowania, wycieczki do Lebus,
czyli historycznej Lubuszy, i do
Kostrzyna, pikniki, dyskoteki itd.
Dzień Europy, organizowany
także w ramach Europejskiego Roku Obywateli, 2013, przygotowało
Słubicko-Frankfurckie Centrum
Kooperacji (Frankfurter-Słubicer
Kooperationszentrum). Odpowiedzialną za program jest m.in. Marta
Rusek, szczecinianka, która do
ubiegłego roku prowadziła Biuro
Kontaktowe Szczecina w Berlinie,
zlikwidowane przez władze miasta
Szczecin. 
(b.t.)
Szczegóły Dni Europy: www.
frankfurt-slubice.eu
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Trzeba znać język sąsiadów

AKTUALNOŚCI

Klucz do sukcesu
JĘZYK jest podstawowym narzędziem
komunikowania – to oczywistość. Im lepiej
posługujemy się nim, tym lepiej potrafimy
wyrażać emocje, wymieniać informacje,
rozumieć innych. Rozwój cywilizacji
i intensyfikacja kontaktów międzynarodowych
wymagają znajomości języków obcych, przede
wszystkim angielskiego. Ale czy znajomość
angielskiego wystarcza w warunkach
jednoczącej się Europy?
Zdaniem Rady Europy nie. Zgodnie z wypracowanymi
przez nią zaleceniami edukacyjnymi, każdy Europejczyk,
poza językiem angielskim, powinien władać przynajmniej
jednym językiem obcym – najlepiej tym, jaki obowiązuje
w kraju sąsiada. Dlaczego?

Zmarnowane okazje
Z ankiet przeprowadzonych w Bawarii wynika, że w opinii
tamtejszych przedsiębiorców 50 proc. zmarnowanych okazji
współpracy z partnerami z Czech wynika z nieznajomości
czeskiego. Dlatego też bawarska Izba Przemysłowo-Handlowa
wystąpiła z inicjatywą nauczania tego języka.
Rodzi się pytanie: dlaczego w kontaktach nie wystarczył
angielski lub pomoc tłumaczy? Okazało się, że trwała
i owocna współpraca gospodarcza wymaga porozumienia
nie tylko na płaszczyźnie finansowej, lecz także zaangażowania emocjonalnego. Partnerzy winni wykazać wzajemne
zainteresowanie dla kultury, języka i sposobu myślenia drugiej
strony. Bez tego przedsiębiorca nie jest w stanie ani zrozumieć partnera, ani odkryć drzemiącego w nim potencjału.
Porusza się bowiem utartymi schematami własnej kultury
i własnego języka.
Nauka języka jest drogą dotarcia do tożsamości kulturowej
społeczności, która się nim posługuje. Społeczność ta nie
wymaga od nas, byśmy opanowali jej język bezbłędnie, lecz
oczekuje wyłącznie gestu, wykazania chęci zrozumienia.
Zmiana sposobu myślenia
Przedsiębiorcy i politycy z przygranicznych terenów Niemiec upatrują szanse rozwoju gospodarczego w ścisłej
współpracy z Polską. Utrzymujący się od wielu lat w Polsce
wzrost gospodarczy i rozczarowanie sytuacją w państwach
śródziemnomorskich powoduje, że Polska jest postrzegana
jako silny i solidny partner. W opinii niemieckich ekspertów
współpraca przez granicę i pełne wykorzystanie potencjału
obszarów po obu jej stronach, przyczyni się do długotrwałego
rozwoju gospodarczego.
Polski kluczem do sukcesu
Znajomość języka polskiego jest coraz ważniejsza dla
ożywienia gospodarczego Pomorza Przedniego, Brandenburgii
i Saksonii. „Polska rozwija się intensywnie. Jeżeli to zlekceważymy, wówczas inni lepiej wykorzystają szanse” – pisał
na łamach „Nordkuriera” prof. Aleksander Wöll, slawista
z Uniwersytetu Greifswaldzkiego.
Niemieccy przedsiębiorcy widzą potrzebę posługiwania
się polskim, choćby w stopniu podstawowym. Również przy
poszukiwaniu pracy staje się to coraz bardziej istotne dla
ludzi, którzy chcą pozostać w regionie.
„Biorąc pod uwagę rozwój gospodarczy, nie możemy
lekceważyć języka polskiego. Niemcom wprawdzie trudniej
przychodzi jego nauka, niż angielskiego czy hiszpańskiego,
lecz na pewno łatwiej niż arabskiego i chińskiego” – podkreślał Wöll.
Warunki do nauki polskiego w rejonie przygranicznym są
idealne. Bliskość granicy sprawia, że Polaków i język polski
spotyka się niemal na każdym kroku. Polacy kupują domy
w Niemczech i stają się sąsiadami. Według prof. Wölla,
polskie dzieci i polska młodzież są nieocenionymi ambasadorami języka polskiego w niemieckich szkołach. Dzięki
nim młodzi Niemcy mają w niemieckich szkołach możliwość
codziennego kontaktu z żywym językiem polskim, a więc
idealne warunki i motywacje do jego nauki.

Szczecin: powrót do tradycyjnej roli
Tylko dzięki współpracy polsko-niemieckiej może dojść do
gospodarczego ożywienia historycznego Pomorza, podzielonego granicą. Obecność Niemiec i Polski w Unii Europejskiej
daje możliwość zbudowania w nowych warunkach relacji
gospodarczych, które odwołując się do tradycyjnych powiązań
regionalnych, przyniosą korzyści i Niemcom, i Polakom. Dotyczy to zwłaszcza Szczecina i jego bezpośredniego zaplecza
po obu stronach granicy.
Profesor Wöll podczas odbywającej się niedawno w Szczecinie konferencji o nauczaniu języków obcych na pograniczu
stwierdził, że po niemieckiej stronie wyraźne jest oczekiwanie,
że Szczecin wróci do swej tradycyjnej roli centrum gospodarczego i kulturalnego całego regionu, a nie tylko Pomorza
Zachodniego. W Szczecinie i jego okolicy mieszka prawie
dwa razy więcej ludności niż na całym Pomorzu Przednim
i w Uckermark, czyli w najsłabszych dziś strukturalnie
regionach Niemiec.
– Musimy zmienić nasz tok myślenia – apelował Wöll do
niemieckich przedsiębiorców. Podkreślał, że Niemcy muszą
postrzegać Polskę jako kraj dobrze prosperujący gospodarczo,
z którym warto współpracować.
– Jeżeli tego nie zrobimy – podkreślał – to Pomorze
Przednie zostanie w tyle, a kwitnące krajobrazy będą się
rozpościerać dalej na Wschodzie.

Piotr Krzystek i Artur König stoją na czele dwóch współpracujących ze sobą pomorskich miast uniwersyteckich.
Czy można oczekiwać, że mając wsparcie obu uczelni
mogą zainicjować systematyczną akcję na rzecz nauczania
języka sąsiadów? Dzięki temu klucz do sukcesu byłby
łatwiej dostępny. 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

Szczecin otwiera się na Zachód
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek deklaruje, że dostrzega
znaczny potencjał w rozwoju transgranicznych połączeń
komunikacji publicznej i w walorach turystycznych regionu.
Podkreślał to podczas marcowych wizyt w Prenzlau, Schwedt
i Angermünde. Gazeta „Märkische Oderzeitung” pisała, że
jego propozycje znalazły duży poklask u burmistrza Schwedt
Jürgena Polzehla i dyrektora Urzędu Okręgowego w Gartz
Franka Gotzmanna.
– Pośrodku linii Berlin-Szczecin znajduje się Schwedt.
Chcielibyśmy stać się rejonem podmiejskim Szczecina, nawet
jeśli taki region jeszcze nie powstał – podkreślał Polzehl.
Piotr Krzystek ogłosił w Niemczech zamiar rozpoczęcia
kampanii reklamowej na rzecz nauki języka niemieckiego w Szczecinie. Według niego jedna trzecia szczecinian
powinna mówić po niemiecku. Obecnie jest to tylko około
dziesięć procent.
***
Należy mieć nadzieję, że deklaracje w sprawie nauki
języka sąsiada, jakie padają po stronie polskiej i niemieckiej,
zostaną skutecznie wprowadzone w życie. Tylko wtedy mieszkańcy Pomorza zawsze będą mogli znaleźć w przyszłości
wspólny język.
Przemysław JACKOWSKI

KALENDARIUM

t NOC Walpurgii (Walpurgisnacht) z 30 kwietnia na 1
maja, szczególnie obchodzona na górze Brocken z Harzu.
Św. Walpurga (710-779), angielska mniszka, pomagała
swemu bratu, św. Bonifacemu, w chrystianizacji Niemiec.
Według podań, noc z 30 kwietnia na 1 maja była związana
w Europie z sabatami czarownic. Gdy Walpurga została
kanonizowana, ustanowiono jej święto 30 kwietnia, by
pomagała walczyć z tym obyczajem. Rozpalano ogniska,
zwłaszcza na górach i wzniesieniach, by odegnać złe moce.
Dziś płonące ogniska to symboliczne przeganianie zimy
i przywitanie lata. Buduje się drzewka majowe – słupy
(symbol męski) zwieńczone wieńcami (symbol kobiecy),
przystrojonymi w białe i czerwone wstęgi. Wokół nich
trwają 1 maja wiosenne zabawy.
t DZIEŃ Pracy (1 maja) w Niemczech i Polsce dzień
wolny od pracy.
t DZIEŃ Flagi (2 maja) obchodzony w Polsce.
t ŚWIĘTO Konstytucji, święto Królowej Korony Polskiej
(3 maja), w Polsce święto narodowe.
t DZIEŃ Europy – Europatag (5 maja lub 9 maja). 5
maja – rocznica ustanowienia Rady Europy w 1949 r.
9 maja – Dzień Europy (Dzień Unii Europejskiej) ustano-

wiony przez Parlament Europejski w rocznicę utworzenia
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
t ROCZNICA zakończenia drugiej wojny światowej – 8-9
maja.
t ŚWIĘTO Wniebowstąpienia – Christi Himmelsfahrt
(9 maja, czwartek): w Niemczech dzień wolny od pracy,
tradycyjny Dzień Ojca (Dzień Mężczyzn).
t 80. ROCZNICA palenia książek przez nazistów w
Niemczech (10 maja, piątek).
t DZIEŃ Matki (Muttertag) w Niemczech w drugą niedzielę
maja, w tym roku 12 maja, w Polsce 26 maja.
t ZIELONE Świątki – Pfingsten (19-20 maja, niedzielaponiedziałek). W Niemczech wolny od pracy jest również
poniedziałek.
t FERIE zielonoświątkowe w szkołach: Berlin – 10-21
maja, Brandenburgia – 10 maja, Meklemburgia-Pomorze
Przednie – 17-21 maja, Saksonia – 10 maja, 18-22 maja.
t BOŻE Ciało – Frohleichnam (30 maja). Dzień wolny
od pracy w Polsce, w Niemczech – w landach tradycyjnie
uważanych za katolickie: Badenii-Wirtembergii, Bawarii,
Hesji, Nadrenii-Palatynacie, Północnej Nadrenii-Westfalii,
Saarze.
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Barbara Caveng na spotkaniu w gospodzie „U Alicji” 
SZTUKA

Fot. Witold BACHORZ

Barbara Caveng w Blankensee

Metafory na asfalcie
SZWAJCARSKO-berlińska artystka, rudowłosa Barbara Caveng,
zamieszkała na pół roku w przygranicznej gminie Blankensee. Od
1 kwietnia przemierza na rowerze bądź pieszo przestrzeń między
Blankensee a Pampow i rozmawia
z mieszkańcami. Na razie szuka
odpowiedzi na pytanie: „Gdzie ja
właściwie jestem?”.
O przedsięwzięciu, wspieranym
przez Deutsche Stiftung Kulturlandschaft – Niemiecką Fundację
Krajobraz Kultury, promującą związki artystów z małymi gminami na
prowincji, informowaliśmy w lutowym wydaniu „przez granice”.
W minioną niedzielę w gospodzie
„U Alicji” w Blankensee Barbara
Caveng prezentowała pierwsze efekty
swych poszukiwań.
– Zauważyłam, że asfaltowa droga
między Pampow a Blankensee, choć
krótka, bardzo was oddala – mówiła
na spotkaniu z mieszkańcami obu
wsi. – Może skrócimy ją, zamiesz-

czając na asfalcie cytaty z naszych
rozmów? Na przykład: „Tą drogą
szło kiedyś pięć dziewczyn na tańce
do Pampow”, albo: „Tu mój dziadek
opowiadał mi niesamowite historie”.
Jeszcze inne myśli mogłaby zawierać
droga do granicy.
Berlińskiej artystce inspirujące
wydały się leśne ambony myśliwych,
wiejskie przystanki, puste place
zabaw – senna przestrzeń, która
domaga się ożywienia.
– Mam nadzieję – wyjawiała – że
przez pięć miesięcy uda nam się
wspólnie tę przestrzeń ożywić.
W ramach projektu Caveng otrzymała 20 000 euro honorarium. Część
tej kwoty zostanie przeznaczona na
działania artystyczne.
Barbara Caveng pojawia się też
w Szczecinie. Wieść niesie, że odwiedza restauracje, gdzie serwują pierogi
z jagodami. Bułki kupuje w Buku.
Jej codzienne spostrzeżenia można
znaleźć na stronie: www.doerfer-fuerkunst.de/tag/blankensee.
(wb)

Atrakcyjny język polski
Dokończenie ze str. I
– Jak widzi
pani przyszłość
nauczania polskiego w Niemczech?
–
Moim
zdaniem język
polski staje się
w Niemczech
i Europie coraz Fot. Przemysław JACKOWSKI
bardziej atrakcyjny, bo rośnie znaczenie Polski w Europie i zainteresowanie naszym krajem. Zmienia się
postawa obcokrajowców: coraz więcej jest osób, które przyjeżdżają do
nas, chcą mówić w naszym języku.
– Jak jest w niemieckich landach
przygranicznych?
– Nauka polskiego jest oferowana coraz częściej. Godny naśladowania jest program wprowadzony
w przygranicznych przedszkolach
Saksonii. Jego koncepcja: integracja
przez wspólną naukę języków to –
moim zdaniem – najlepsza forma
prezentacji obu kultur. Dzieci polskie
i niemieckie uczą się dwóch języków
jednocześnie. Pracują wspólnie, bawią się, wymieniają doświadczenia.
W Niemczech działa prężnie Federalny Związek Nauczycieli Języka
Polskiego, który organizuje konferencje metodyczne, warsztaty, szkolenia.
Jako jego członkini będę niebawem
prowadziła warsztaty języka polskiego
jako obcego na uniwersytecie w Berlinie w ramach Dnia Języków Obcych.
– W Niemczech uczy pani również niemieckiego.
– Uczę Polaków mieszkających
na terenach przygranicznych, przy
dużym zaangażowaniu Urzędu Gminy
Gartz. Niektórzy z moich kursantów
dojeżdżają do pracy w Szczecinie,
a wieczorami uczą się niemieckiego, co jest dla nich bardzo ważne.
Gdy jednemu z nich włamano się
do samochodu i skradziono teczkę
z laptopem, rozwiesił ogłoszenia:
„Zabierzcie wszystko, tylko oddajcie
moje notatki z niemieckiego”. Warto
uczyć się niemieckiego, bo kto zna
ten język, ma łatwiejszy dostęp do
rynku pracy.

– Czy nauka języka sąsiada ułatwia
zbliżenie między Polakami a Niemcami?
– Tak, ale najważniejsze jest przełamanie barier na płaszczyźnie emocjonalnej. Chciałabym organizować
zajęcia dla grup polsko-niemieckich,
uczyć w grupach tandemowych, tak,
by każdy ich uczestnik poznawał żywy
język. Najłatwiej integrować się przez
wspólne działania, dlatego myślę na
przykład o polsko-niemieckich kursach
gotowania.
– Czy można mówić, że na pograniczu zaczął się proces przenikania
kultur?
– Współpracują instytucje, firmy,
szkoły, samorządy. Polacy, uczestnicy
kursów niemieckiego, chcą poznawać
tradycje i zwyczaje niemieckie. Interesują się wszystkim, co jest związane
z niemiecką kulturą. Zdecydowanie
najwięcej o niej uczą się polskie dzieci
uczęszczające do niemieckich szkół.
Informacje przekazują potem w domach. Dla wszystkich ludzi, gdziekolwiek mieszkają, ważne są kontakty
z sąsiadami. Kto mieszka w Niemczech
i zna niemiecki, może z nimi rozmawiać, poznawać ich zwyczaje, mieć
bezpośredni kontakt z żywym językiem. Im więcej kontaktów i rozmów,
tym większe szanse na porozumienie
i wzajemną prezentację naszych kultur.
– Czy nauczanie przynosi pani satysfakcję?
– Moi uczniowie, i Polacy, i Niemcy, są bardzo zaangażowani. Może to
zabrzmi patetycznie, ale dzięki nim
kocham moją pracę.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Przemysław JACKOWSKI
(Niemieckojęzyczny Portal o Szczecinie www.nachStettin.com)
■■ Dorota Mędra, germanistka, językoznawca, nauczycielka języka
niemieckiego i polskiego jako obcego
w Niemczech, członkini Polskiego
Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
i Federalnego Związku Nauczycieli
Języka Polskiego (Bundesvereinigung
der Polnischlehrkräfte), wykładowca
bbw Bildungswerk der Wirtschaft Berlin
und Brandenburg i Volkshochschule
Uckermark.

■■ NAGRODĘ im. Georga Dehio,
przyznawaną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Wschodniej,
otrzymają w tym roku prof. Ewa
Chojecka z Uniwersytetu Śląskiego
za badania nad kulturą Górnego
Śląska i jej popularyzację oraz dr
hab. Irina Tscherkasjanowa za
badania na losami leningradzkich
Niemców podczas oblężenia Leningradu w czasie drugiej wojny
światowej.
■■ NAGRODĘ Uniwersytetu Europejskiego Viadrina otrzyma
Hans-Dietrich Genscher, minister spraw zagranicznych RFN
w latach 1974-92, współautor
traktatów polsko-niemieckich
o dobrym sąsiedztwie i granicznego. Uroczystość odbędzie się
7 maja na Viadrinie. Laudację
wygłosi Tadeusz Mazowiecki.
Nagrodę wspierającą otrzyma
polsko-niemiecki projekt Nowa
Amerika.
■■ NAGRODĘ Polonicus 2013,
przyznawaną przez Polonię europejską, otrzymają: Andrzej Wajda
(Nagroda Honorowa), Maria i Czesław Gołębiewscy z Oberhausen,
twórcy i właściciele księgarni
„Gdańska”, Basil Kreski, redaktor
naczelny polsko-niemieckiego
magazynu „Dialog”, dyrektor
Europejskiego Centrum Solidarności, i prof. Władysław Miodunka
z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Świecie.
Nagrody będą wręczone w sobotę
(27 kwietnia) podczas Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Karola
Wielkiego w Akwizgranie.
■■ W BUCHENWALDZIE koło
Weimaru odbyły się doroczne
uroczystości w rocznicę uwolnienia więźniów KZ Buchenwald.
Obóz powstał w 1937 r. Do końca
wojny naziści więzili tam około
ćwierć miliona ludzi. Nie przeżyło
56 tysięcy osób. Uroczystości
zorganizował Międzynarodowy
Komitet Buchenwald-Dora.
■■ POWSTAŁA nowa partia
Alternatywa dla Niemiec (Alternative für Deutschland),
założona przez profesora ekonomii z Hamburga Bernda Lucke (ur. 1962). Główny jej cel to
wyjście Niemiec ze strefy euro
i przywrócenie marki. Partia
szybko zdobywa popularność.
Według najnowszych sondaży
we wrześniowych wyborach do
Bundestagu może zdobyć nawet
19 proc. głosów. AfD jest ostro
krytykowana przez polityków
CDU i SPD, którzy zarzucają
jej populizm, wykorzystywanie
kryzysu, sprzyjanie tendencjom
nacjonalistycznym.
■■ NAKŁADEM Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
w Darmstadt ukazał się rocznik
„Polska 2013”. Zawiera m.in.
artykuły poświęcone polskiemu
rynkowi pracy, zatrudnieniu
w służbie zdrowia i szkolnictwie
wyższym, polskim przedsiębiorcom, którzy mnożą zyski dzięki
taniej sile roboczej a zaniedbują
nowe technologie, związkowi Solidarność, stosunkowi Polaków
do pojęcia „praca” i „wartości
gospodarcze”. Część literacka to
m.in. proza Marty Dzido, Dawida
Bieńkowskiego, Grzegorza Kopaszewskiego, Renaty Radłowskej.
Zamówienia: verlag@harrassowitz.de lub kaluza@dpi-da.de
■■ W NIEMCZECH dotkliwie brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy
(około 30 tysięcy!). Dyrekcja Federalnej Agencji Pracy postanowiła
szukać sił fachowych aż w Azji.
Na próbę chce sprowadzić 150
wykwalifikowanych pielęgniarek
z Chin. Akcją obejmie również
Filipiny.
3316-13-C
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FESTYN

150 lat linii Pasewalk-Szczecin

ENERGIA

Polsko-niemiecki festiwal

Kolejowy weekend

Pod znakiem Słońca

STOWARZYSZENIE Lokschuppen Pomerania zaprasza
na majówkę do dawnej lokomotywowni w Pasewalku.
Odbędzie się tam festyn z okazji 150 lat linii kolejowej
Szczecin-Pasewalk. Do stolicy Pomorza Zachodniego
przyjedzie DR-Retro-Ekspres.

PO RAZ trzeci organizowane są w Polsce Europejskie
Słoneczne Dni. Kampania, której celem jest ochrona
środowiska i klimatu przez promocję energetyki słonecznej,
trwa w Europie już od 2002 r. W inicjatywę włączył się również
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W maju
i czerwcu zaprasza na Polsko-Niemiecki Festiwal Słoneczny.

PRZED 150 laty, 16 marca 1863 r.,
została uruchomiona linia kolejowa Szczecin-Pasewalk. Obchody
rocznicy odbędą się 4 i 5 maja w zabytkowej lokomotywowni w Pasewalku. Organizatorami jubileuszu
są stowarzyszenia i instytucje z obu
miast, przy wsparciu Euroregionu
Pomerania.

W programie imprezy, oprócz
prezentacji pojazdów szynowych
na obrotnicy, są m.in. przejażdżki
parowozem, polsko-niemiecki program kulturalny, rajd oldtimerów
z Pasewalku do Szczecina, kiermasz
książek i modeli kolejowych. Przez
dwa dni na terenie Lokkschuppen
Pomerania w Pasewalku będzie

można oglądać zabytkowe pojazdy
kolejowe, kursujące w latach swojej
świetności po pomorskich drogach
żelaznych, a także zaznajomić się
z nowoczesną techniką, którą zaprezentują Deutsche Bahn AG i regionalny przewoźnik OLA (Ostseeland
Verkehr GmbH). Z okazji jubileuszu
z Cottbus przez Berlin przyjedzie
do Pasewalku 4 maja o godz. 10.45
Retro-Ekspres: parowóz „König
Dampf ” i trzy zrekonstruowane
wagony turystyczne.
W niedzielę, 5 maja, z Pasewalku (wg wstępnego rozkładu
ok. godz. 9) przez Löcknitz (godz.
10) ekspres wyruszy do Szczecina
(przyjazd około godz. 10.30). Jego
pasażerowie zabytkowym tramwajem pojadą do Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki.
Odjazd pociągu do Pasewalku
około godz. 14.
Podróżujący Retro-Ekspresem
z Cottbus i Berlina będą mogli
przenocować na terenie lokomotywowni w Pasewalku w wagonach
byłego pociągu rządowego NRD.
Koszt przejazdu w obie strony
wynosi 38 euro (dzieci w wieku
6-14 lat płacą połowę).
Rezerwacja biletów, informacje
o trasie przejazdu, który może też
zainteresować miłośników fotografii kolejowej, tel.: +493973
216326 lub +49175 8182405 (poniedziałki-czwartki, godz. 7.30-12)
lub: lokschuppen@pomerania.
net. Więcej: www.lokschuppenpomerania.de.
(mag)
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Koncert chóralny
w Rosow

Kościół w Rosow z charakterystyczną wieżą widokową, widoczną z daleka.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

11 MAJA (godz. 15)
wioska Rosow (kilometr
od przejścia granicznego
w Rosówku) zaprasza na
koncert chóralny w Kościele
Pamięci (Gedächtiskirche),
ośrodku polsko-niemieckiego
pojednania.
Śpiewać będą: Chór Miejski
z Gartz (Gartzer Stadtchor) pod
kierunkiem Dagmary Giese i szczeciński Chór Kameralny Vocalis
pod kierunkiem Anny Goduńskiej
(dla szczecińskich melomanów
to rewelacja!). Vocalis wykona
utwory świeckie i religijne Tho-

masa Tallisa (1505-1585), Andrzeja
Koszewskiego, Roberta Stanforda,
Feliksa Mendelssohna, Leo Hasslera i Tomasza Kiesewettera, a chór
z Gartz utwory Roberta Schumanna, Feliksa Mendelssohna, Cole
Portera, Franza Lehara, Johanna
Brahmsa i Giuseppe Verdiego. Grać
będą również Tom Schmeichel
(trąbka) i Julian Lentz (fortepian).
Koncert organizowany jest w ramach Brandenburskiego Lata
w Kościołach Wiejskich (Brandenburger Dorfkirchensommers).
Wstęp wolny. Mile widziane datki
na kościół. Po koncercie kawa
i ciasto.
(b.t.)

JUŻ prawie 100 tysięcy gospodarstw domowych w naszym kraju
korzysta ze słonecznych instalacji do
podgrzewania wody. Ponadto zaczyna
przybywać inwestujących w systemy
fotowoltaiczne, wytwarzające prąd
z promieniowania słonecznego. Chociaż koszt takich instalacji na razie
jest stosunkowo wysoki w porównaniu z tzw. konwencjonalnymi źródłami
energii, wraz z ich upowszechnieniem
powinien maleć. Co ważne, fotowoltaika nie szkodzi środowisku, a dostęp
do promieniowania słonecznego jest
praktycznie nieograniczony. W Ministerstwie Gospodarki przygotowywane
są zmiany prawne, mające ułatwić
wykorzystanie energii słonecznej na
własny użytek i sprzedaż nadwyżek do
sieci elektroenergetycznej. Rosną więc
szanse na zrealizowanie w Polsce idei
setek tysięcy „słonecznych dachów”.

Ochrona środowiska i klimatu poprzez promocję energetyki słonecznej
(systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) oraz wzrost
świadomości ekologicznej lokalnych
społeczności, który wpłynie na zwiększenie liczby instalacji solarnych w gospodarstwach domowych, to cele Europejskich Słonecznych Dni.
Koordynatorem kampanii w Polsce
jest Instytut Energetyki Odnawialnej.
W planowanych imprezach udział
wziąć może każdy zainteresowany tematyką wykorzystania energii Słońca.
W kraju i Europie rozmaite wydarzenia
odbędą się w maju i czerwcu.
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny po raz kolejny aktywnie
włącza się w tę inicjatywę. W Ośrodku
Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie
Energii Odnawialnej w Ostoi pod
Szczecinem organizuje Polsko-Niemiecki Festiwal Słoneczny.
Zaplanowano między innymi warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Ich uczestnicy samodzielnie wykonywać będą pojazdy solarne i makiety
gospodarstw zasilanych energią ze
źródeł odnawialnych. Uczniowie szkół
średnich mogą skorzystać z wyposażenia laboratorium odnawialnych źródeł
energii i „gromadzić” energię w wodorze lub doświadczalnie sprawdzać, ile
jej tkwi w wietrze.
Uczniów szkół technicznych organizatorzy zapraszają na polsko-niemieckie słoneczne seminarium dla
młodzieży. Będzie okazja, aby się
dowiedzieć, czym różni się kolektor
od ogniwa, wykonać projekt instalacji
ZAPROSZENIE

solarnej oraz odwiedzić zakład produkcyjny PV (fotowoltaiki).
Do nauczycieli grup przedszkolnych
i wczesnoszkolnych skierowane jest
zaproszenie do udziału w wyjeździe
studyjnym do Polsko-Niemieckiego
Centrum Informacyjnego o Odnawialnych Źródłach Energii w Eberswalde.
Uczestnicy dowiedzą się, jak uczyć
najmłodszych o energii i jej poszanowaniu.
Dla praktyków i instalatorów przygotowano szkolenie pod nazwą „Fotowoltaika dla praktyka”. Zainteresowani poznają po kolei etapy inwestycji
i instalacji urządzeń fotowoltaicznych
wraz z aspektami technicznymi i środowiskowymi.
Festiwal zakończy się polsko-niemieckim Forum Energetyki Słonecznej.
– Forum zaplanowano na 7 czerwca
– informuje Patrycja Rogalska, dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego
w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.
– Zapraszamy na nie przedstawicieli
samorządów, administracji i przedsiębiorców. Jeśli chodzi o prelegentów,
ze strony polskiej spodziewamy się
m.in. reprezentantów Urzędu Regulacji
Energetyki, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Instytutu Energetyki Odnawialnej z Warszawy oraz operatorów
sieci energetycznych. Ze strony niemieckiej mają przybyć przede wszystkim
przedsiębiorcy branży fotowoltaicznej,
stowarzyszenia promujące energetykę
odnawialną, a także przedstawiciele
powiatu promującego samowystarczalność energetyczną wokół Eberswalde,
ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki i energetyki słonecznej.
Podczas forum omówione zostaną
aspekty ekonomiczne i legislacyjne
inwestycji w energetykę słoneczną.
Zaprezentowane będą doświadczenia
niemieckie i wyniki badań prowadzonych w ośrodku w Ostoi. Forum jest
największym tego typu wydarzeniem
w regionie. Podczas spotkania firmy
z branży energetyki solarnej będą się
prezentować na dziedzińcu ośrodka
w Ostoi.
Festiwal Słoneczny realizowany
jest dzięki wsparciu programu Interreg IV A, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Więcej informacji: www.oze.szczecin.pl.
Patronat honorowy nad kampanią
objęli: minister gospodarki Janusz Piechociński, prezes URE Marek Woszczyk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Małgorzata Skucha, prezydent
Torunia Michał Zaleski i Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.
(ek)

dla rodziców

Poznaj szkołę
w Löcknitz
GESAMTSCHULE (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Löcknitz (adres: Am See 9) organizuje w sobotę
(27 kwietnia) dzień otwarty. Polskie
rodziny mieszkające na pograniczu
będą miały okazję poznania warunków pracy i programu placówki.
Od kilku lat rośnie w niej liczba polskich uczniów. Teraz jest ich
już 150, co – jak na ogólną liczbę
400 – jest dużo. Szkoła zatrudnia
dwie nauczycielki z Polski, które

prowadzą zajęcia z języka polskiego.
Położona jest nad jeziorem w pięknie
zadrzewionym terenie, dającym duże
możliwości ruchu. W pobliżu jest
znana polsko-niemiecka Europaschule (Niemiecko-Polskie Gimnazjum).
Od godz. 9 do 12 dla rodziców
przygotowano poczęstunek (Elterncaffe). Będzie można porozmawiać
o programie i warunkach uczęszczania do szkoły gminnej w Loecknitz.
(zp)
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■ FESTYN Rodzinny – 30 kwietnia – 1 maja, Pasewalk, Łąka Festynów (Festwiese) nad rzeką Uecker.
Do 5 maja Pasewalk zaprasza na
festyny, także na obchody 150.
rocznicy otwarcia linii kolejowej do
Szczecina (szczegóły: patrz obok).
■ MAJÓWKA w Ogrodzie Zoologicznym w Ueckermünde, 1 maja
od godz. 10 do 18. Program dla
rodzin, pokazy karmienia zwierząt. W ogrodzie festyny rodzinne
także 9 maja (Dzień Mężczyzn), 12
maja (Dzień Matki), 19-20 maja
(Zielone Świątki).
■ MAJÓWKI w Berlinie od 1 maja
(na Kreuzbergu, tradycyjnie, będą
utarczki z policją). W maju w Berlinie także: Maj z Mozartem (1-27
maja w Komische Oper), Berlińskie
Spotkania Teatralne (3-19 maja),
Berliński Bieg Kobiet (4 maja), Długa
Noc Rodziny (4 maja, specjalnie
dla rodzin z dziećmi do 14 lat),
Holi – Festiwal Kolorów (11 maja),
Karnawał Kultur (17-20 maja na
Kreuzbergu), Teatralne Spotkania
Młodzieży (24 maja – 1 czerwca).
■ NORDISCHERKLANG – Festiwal Kultury Krajów Północy w Greifswaldzie (2-18 maja).
Spotkania z kulturą Skandynawii: koncerty, przedstawienia
teatralne, widowiska muzyczne
i baletowe, wystawy, spotkania
literackie, prezentacja projektu
dla dziewcząt i kobiet Weird Girls
Project, wieczory filmowe, spotkania dyskusyjne. Organizatorzy
zapraszają także gości z Polski,
szczegóły: www.nordischerklang.
de (strona także po polsku).
■ MIĘDZYNARODOWY Dzień
Muzeów – festyn i jarmark przy
Muzeum Miasta w Pasewalku,
12 maja od godz. 12.
■ RETHRA – mit i prawda. Odczyt
o legendarnej wendyjskiej Retrze
– Muzeum Miejskie w Pasewalku,
15 maja, godz. 18.30. W muzeum
czynna jest wystawa wykopalisk
archeologicznych ze staromiejskiego
Nowego Rynku w Pasewalku.
■ EUROPEJSKA Noc Muzeów,
18-19 maja. Otwarte będą w nocy
muzea w Szczecinie, Koszalinie,
Stargardzie, Barlinku, Szczecinku,
Wałczu, Barlinku (w Niemczech
Długa Noc Muzeów była w marcu).
■ WEEKEND Zielonych Świątek – w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim doroczne Dni Sztuki
Otwartej (18-20 maja). Na Pomorzu Przednim, od Rugii do granicy
z Polską, artyści otwierają dla
gości swoje pracownie i galerie.
Wstęp – jak co roku – bezpłatny.
Szczegóły: www.kunst-offen.net.
■ 67. GREIFSWALDER Bachwoche (67. Tydzień Bacha w Greifswaldzie), 27 maja – 2 czerwca.
Codzienne koncerty muzyki Jana
S. Bacha (nie tylko), spotkania
edukacyjne, nocne koncerty organowe i wiolonczelowe.
■ „PINOKIO – długa droga do
szkoły” („Pinocchios weiter Weg zur
Schule”) nowa inscenizacja Uckermärkische Bühnen w Schwedt,
premiera na scenie plenerowej 16
maja. W teatrze grane są nadal
popularne widowiska dla dzieci
„Durchgeknallt im Elfenwald”
i „Hinterhalt im Elfenwald”, oparte
na motywach „Snu nocy letniej”,
z udziałem zespołów tanecznych
z Gryfina (szczegóły: www.theaterschedt.de, także po polsku).
■ PUCKS Sommernachtsshow
2013 – inauguracja Odertal-Festspiele 2013, cyklu plenerowych
widowisk nad Odrą – Uckermärkische Bühnen Schwedt, 24 maja,
godz. 19.30, 26 maja, godz. 15.

Redakcja: Bogdan Twardochleb
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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