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z dr. Tomaszem Ślepowrońskim, pracownikiem Muzeum Pomorskiego w Greifswaldzie

Jak pokazać
polskie Pomorze Zachodnie?
– PLANUJE się, że wystawa, którą
pan przygotowuje, zostanie otwarta
w przyszłym roku.
– Jednak zawsze może zdarzyć się
coś nieoczekiwanego, co spowoduje
przesunięcie terminu. Dziś takich zagrożeń nie ma.
– Prawie od roku pracuje pan
w Muzeum Pomorskim w Greifswaldzie, przygotowując część stałej wystawy poświęconej dziejom Pomorza w granicach dawnego Księstwa
Pomorskiego i niemieckiej prowincji
Pommern. Dziś jest to polskie Pomorze Zachodnie i niemieckie Pomorze
Przednie.
– Cała wystawa pomorska obejmie
kilka tysięcy lat, a zaczyna się od
prehistorii. Od kilku lat można już
oglądać dwie części, przygotowywana
jest część trzecia dotycząca XX wieku.
– Przypomnijmy, że pierwsza
część doprowadzona jest do końca
Księstwa Pomorskiego, druga od
czasów szwedzkich do początków
wieku XX.
– Część trzecia będzie miała trzy
zasadnicze części: pierwsza, którą
przygotowuje dr Heiko Wartenberg,
to Pomorze w czasie I wojny światowej, międzywojnia i II wojny światowej, druga, przygotowywana przez
dr. Stefana Fassbindera, to Pomorze
w NRD i mały fragment o Pomorzanach, którzy po II wojnie zamieszkali
w Niemczech Zachodnich, a trzecia to
historia polskiego Pomorza Zachodniego po 1945 roku.
– Właśnie tę część pan opracowuje, kontynuując to, co zaczął pański
poprzednik Andrzej Hoja, historyk
z Kaszub.
– Zrobił on bardzo dużo. Przygotował projekt, który ja teraz uzupełniam

KARNAWAŁ

i wprowadzam w życie. Pewne zmiany
udało nam się wprowadzić, gdy w ubiegłym roku pracowaliśmy przez dwa miesiące razem. Z kolegami niemieckimi
mniej na ten temat mogę rozmawiać,
bo oni – co naturalne – mniej wiedzą
o powojennych dziejach polskiego Pomorza Zachodniego. Próbuję zdobyć
ostatnie eksponaty, przystępuję do pisania tekstów, które będą na wystawie,
sfinalizowaliśmy nagrania świadków

nas. Niemcy mają swoje, które do
naszego nie przystaje. Od próby uporządkowania tych spraw na potrzeby
wystawy zacząłem tutaj swoją pracę.
– Czy na wystawie znajdzie się
mapa, która te problemy zobrazuje?
– Będzie jako punkt wyjścia do
części wystawy mówiącej o czasach
po II wojnie światowej. Gdy przyjechałem do Greifswaldu w ubiegłym
roku, moja pierwsza dyskusja na

Dr Tomasz Ślepowroński i jeden z eksponatów, który znajdzie się na wystawie
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
– kask stoczniowca ze Szczecina.
historii. Chcielibyśmy przeprowadzić
jeszcze kilka wywiadów, które objęłyby
wschodnią część Pomorza Zachodniego, czyli Pomorze Środkowe.
– Czy taka nazwa: Pomorze Środkowe znajdzie się na wystawie?
– Nasze nazewnictwo różnych
części Pomorza jest zrozumiale dla

naradzie naukowej koncentrowała się
na tym, jaką nazwę dla polskiej części
historycznego Pomorza przyjąć na
wystawie. Niemieckie określenie Hinterpommern, czyli Pomorze Tylne, jest
w Polsce nieznane i mało kto z Polaków wie, że generalnie chodzi o nasze
od 1945 roku Pomorze Zachodnie.

Ostatecznie przyjęliśmy określenie:
polnische Westpommern – polskie
Pomorze Zachodnie, odpowiadające
województwu zachodniopomorskiemu wraz ze Słupskiem, Lęborkiem,
Bytowem i innymi terenami, które
związane były z dawną prowincją
pomorską lub „zachodniopomorskim
obszarem administracyjnym”. Można
więc powiedzieć, że do terytorium
Pomorza Zachodniego podchodzimy
w sposób „imperialny”.
– Nie można było po prostu Westpommern – Pomorze Zachodnie?
– Nie. W Niemczech termin Westpommern (Pomorze Zachodnie) jest
niezrozumiały. Gdy mieliśmy pierwszą dyskusję z firmą przygotowującą plastyczną koncepcję wystawy,
gościliśmy jej eksperta, profesora
z zachodnich Niemiec, który kompletnie tego pojęcia nie rozumiał.
Musieliśmy mu tłumaczyć, że jest
w Polsce pewna logika, historyczna,
polityczna i administracyjna, która
taką nazwę spowodowała. Myślę,
że jeśli ona będzie konsekwentnie
w Niemczech używana, też stanie
się zrozumiała.
– Co znajdzie się w części wystawy mówiącej o Pomorzu Zachodnim?
– Oczywiście zaczynamy od roku
1945. Część wstępna zaprezentuje
historię granicy polsko-enerdowskiej.
Będę chciał, żeby multimedialnie
pokazać także jej zmiany w latach
pięćdziesiątych aż po konflikt w Zatoce Pomorskiej z końca lat osiemdziesiątych, kiedy ostatecznie ustalono
jej przebieg na wodach morskich.
Zmiany były niewielkie, lecz jeśli patrzymy na Pomorze, małą krainę, to
takie drobiazgi też są interesujące.
Dokończenie na str. II
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W sprawie
Ukrainy
TRUDNO nie myśleć dziś
o Ukrainie. Od sposobu rozwiązania konfliktu i wyboru przez
Ukrainę drogi w przyszłość zależy
w dużej mierze nasza przyszłość.
Polska pomaga i powinna
nadal pomagać Ukrainie w jak
najlepszym wyborze tej drogi.
Pozytywne i skuteczne działania
powinna jednak prowadzić tylko
w ścisłym porozumieniu z Unią
Europejską. W poszukiwaniu
rozwiązań musi też uczestniczyć
Rosja. Chodzi przecież o pokój
w Europie i bezpieczną przyszłość.
Bez Rosji ani Unia, ani tym bardziej Polska, nawet mimo najszlachetniejszych intencji emisariuszy
dobrej woli, nie pomoże Ukrainie
w przeprowadzeniu koniecznych
przemian, do których – miejmy
nadzieję – dojdzie, a zwłaszcza
w pokonaniu wpływów tamtejszej oligarchii. Nie pomoże
w sfinansowaniu przemian po
roztrwonieniu przez ukraińską
politykę sukcesu pomarańczowej
rewolucji.
Bywa, że w dyskusjach o zagrożeniach stojących przed Ukrainą
zbyt lekko używa się w Polsce słowa „wojna”, jakby mowa była nie
o realnej groźbie, lecz o kolejnych,
możliwych gierkach politycznych
lub komputerowych. Trzeba rozważnie robić wszystko, by groźba
ta się nie ziściła. W przeciwnym
razie jej hekatomba uderzyłaby
także w nas. Oby nie.
Gdy sytuacja na Ukrainie
i wokół Ukrainy korzystnie się
unormuje, wtedy czeka nas dalszy
ciąg trudnego procesu polsko-ukraińskiego pojednania, który
w końcu trzeba będzie prowadzić konsekwentnie. Warunkuje
on prawdziwie dobrosąsiedzkie
stosunki. Przykład rozwiązań
polsko-niemieckich i płynące
z nich zachęty są na podorędziu.
Bogdan TWARDOCHLEB

Niech połączy nas zabawa

Piąta pora roku
DZISIEJSI Niemcy, w odróżnieniu do dzisiejszych Polaków, to
na ogół beztroscy żartownisie: wyluzowani, ceniący wygodę
i wypoczynek. Są mistrzami urlopów oraz rozmaitych świąt,
nienawidzą pracy w weekendy i zasadniczo w ogóle nie lubią
się przemęczać. Z niemiecką powagą traktują jedynie…
zabawę, a zwłaszcza karnawał.
KARNAWAŁ w Niemczech to
sprawa narodowa – piąta pora roku.
Niegdyś fetowano ją głównie w katolickiej Nadrenii, kolebce wielotysięcznych korowodów, ulicznych
balów maskowych, Weiberfastnachtu
i Rosenmontagu. Kolonia, Düsseldorf, Moguncja noszą wręcz miana
„Narrenhochburgów”, czyli twierdz
błaznów. Tradycja rozbuchanych
nadreńskich mięsopustów datuje
się od średniowiecza, a od czasów
postnapoleońskich przeżywa ciągły
rozkwit (z krótkimi przerwami na
poszczególne wojny).
Organizacja karnawałowych szaleństw odbywa się z niemiecką precyzją: logistyką i programem zajmują
się specjalnie do tego celu powołane
stowarzyszenia, role uczestników
zabaw są ściśle określone w regulaminach, a w miastach ogarniętych
karnawałem obowiązuje specjalna,

błazeńska konstytucja (Närrisches
Grundgesetz). Gloryfikuje ona błazenadę, a potępia ludzi nadętych,
pozbawionych poczucia humoru
i ponurych, czyli na ogół panujących obecnie polityków. (Być może
dlatego, że historycznie rzecz biorąc
nadreński karnawał był wyrazem
protestu przeciw napoleońskiemu
okupantowi, a potem – dominacji
Prusaków).
Jakiekolwiek byłyby praźródła
mięsopustów – pogańskie, katolickie,
narodowowyzwoleńcze – jedno jest
pewne: szaleńczej zabawy pozazdrościły Nadrenii inne niemieckie
landy i obecnie sprawą lokalnego
honoru jest posiadanie przez każde
niemal miasteczko, a nawet wieś
miejscowego Karnevals- bądź Faschingverein. Po przełomie roku
’89 moda ta dotarła nie tylko na
tereny byłej NRD, lecz nawet na

jej wschodnie kresy. Jak wiadomo,
w stereotypowej opinii niektórych
Niemców z zachodu oraz w oczach
niektórych Polaków, uważających się
za bardzo dowcipnych, są to tereny
strukturalnie pozbawione poczucia
humoru. Aby się przekonać, jak bardzo krzywdząca to opinia, wystarczy
pomieszkać tu kilka lat.
W malutkiej wsi Pampow działa
od ponad 20 lat Kulturverein – lokalne Stowarzyszenie Kulturalne.
Nie jest to typowe stowarzyszenie karnawałowe, bo prócz zabaw
organizuje także odczyty, plenery,
wycieczki, jako że członków ferajny
łączy upodobanie do wspólnego
spędzania wolnego czasu.
Kulturverein zrzesza 181 osób,
czyli ponad połowę mieszkańców
wsi. Imponujący jest także przekrój
społeczny i etniczny tej organizacji:
obok zasiedziałych klanów rodzinnych (Einheimische) należą do niej
przybysze (Umgezogene) – Polacy ze
Szczecina i z głębi Niemiec, „uciekinierzy” z miast niemieckich (tzw.
Stadtflüchtlinge z Berlina, Hamburga, Lubeki), rolnicy i lekarze,
bezrobotni i posiadacze ziemscy,

„Jezioro łabędzie” na pampowskiej majówce
nauczyciele i emerytowani pogranicznicy. Ci ostatni zresztą są najbardziej kreatywni i aktywni, jak choćby
państwo Bożena i Andrzej Lewandowscy, animatorzy pampowskiej
grupy tanecznej. Od ponad sześciu
lat pod fachowym okiem szczecińskiego tancerza Adriana Grygiera
niezmiennie w każdy wtorek ćwiczą
jivę, cha-chę albo rumbę. Efekty tego
można podziwiać właśnie podczas
karnawałowych fiest, ale też na dożynkach i innych okolicznościowych
świętach. Skład grupy tanecznej jest,
rzecz jasna, transgraniczny, jak na
Pampow przystało.

Fot. Witold BACHORZ

Pampowska ferajna wzorem
innych stowarzyszeń zabawowych
nie stroni od lekkiej błazenady. Od
sylwestra po Fastnacht (ostatki)
organizowane są w miejscowym
Ballhausie wieczory z programem
artystycznym. Głównie polega to
na przebierankach (kostiumów
użycza szczeciński Teatr Polski),
parodiach i popisach karaoke.
Panowie najchętniej przebierają
się za Marilyn Monroe, stałym numerem jest męski balet z „Jeziora
łabędziego” i komediowe parodie
„Gangu Olsena”.
Dokończenie na str. IV
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– Będzie więc na wystawie początek, kształtowanie się granicy, osadnictwo.
– Wraz z kwestią stosunku do majątku przejętego na tzw. Ziemiach Odzyskanych, co pokażemy zarówno w kontekście pozytywnym, jak i negatywnym.
Zobrazujemy to, co zostało zniszczone,
oraz to, co odbudowaliśmy. Pokażemy
na przykład zamek w Słupsku, który
przed wojną był ruiną, a teraz jest fantastycznym miejscem kultury ze zbiorami Witkacego. W czasach niemieckich
czegoś podobnego w Słupsku nie było.
– Co dalej?
– Kolejny temat to przemysł, głównie
związany z morzem, chociaż eksponatem, z którego jesteśmy szczególnie
dumni, będzie zakupiony przez nas motor Junak M-10. Będzie rolnictwo, fundament gospodarki pomorskiej zarówno
przed 1945 rokiem, jak i w czasach
polskich, oraz rybołówstwo, począwszy
od małego rybołówstwa kaszubskiego,
po dalekomorskie, co jeszcze 30 lat
temu było pewnym symbolem Pomorza
Zachodniego. Następnie czas wolny,
kultura, festiwale muzyki, coś na temat

NA opowieść o powstającym filmie Michała i Pawła Kulików „Ogród
po drugiej stronie rzeki” zaprasza
7 lutego (godz. 17) Książnica Pomorska. Zaprezentowany też będzie
film braci Kulików „Splot jednego
warkocza”, mówiący o Britcie Wuttke,
autorce głośnej przed laty książki
„Homunculus z tryptyku”. Britta
Wuttke weźmie udział w spotkaniu.
„Ogród po drugiej stronie rzeki”
będzie opowiadał o losie rodziny

Sieć muzeów

Towar eksportowy polityki zagranicznej

ruchu kontestacyjnego. Wydarzenia
w Polsce bacznie obserwowano
wówczas w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Często pod wpływem sporów politycznych, które
już dawno podzieliły środowisko
solidarnościowe, zapomina się
o tym aspekcie – o polskim doświadczeniu i nadziei, jaką dawała
Solidarność innym środowiskom
opozycyjnym. Świetnie ukazano to
na wystawie poświęconej reakcji
NRD na Solidarność, którą ostatnio
otwarto we Wrocławiu. To prawda,
że Solidarność wsparli nieliczni
obywatele tego państwa, zapłacili
jednak za to represjami, miesiącami, a nawet latami spędzonymi
za kratami.
* * *
Reformy w Polsce po 1989 r.,
wielopłaszczyznowe przekształcanie życia społecznego, politycznego,
gospodarki stanowiły poważne
wyzwanie. Rozpoczął się długoletni
proces zmian, bardzo głębokich,
nierzadko również bolesnych.
Polska zyskała znaczący impuls
rozwojowy i zapewniła sobie dobre
miejsce na scenie międzynarodowej, potwierdzone przynależnością
do NATO i Unii Europejskiej. Ze
wszystkimi sąsiadami ma dziś bardzo dobre lub poprawne relacje.
W przeszłości ważną przeszkodą w sąsiedzkich stosunkach był
ciężar historycznych konfliktów.
Współcześnie są one już raczej
elementem historycznej pamięci.
Zdarza się, że nadal dzielą, lecz już
nie są częścią bieżącej polityki, a co
najwyżej sporadycznie. „Fatalizm
wrogości” okazał się możliwy do

W ROKU 2014, w którym przypominać będziemy 100-lecie
wybuchu pierwszej wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu
drugiej wojny, obchodzić też będziemy rocznice ważnych
wydarzeń z historii najnowszej. Może to stać pod znakiem
wielkiej promocji „polskiego modelu”.
W PIERWSZEJ kolejności myślę
o wydarzeniach roku 1989 i dziesięcioleciu naszej obecności w Unii
Europejskiej. Pierwsze były zwieńczeniem długiego procesu oporu
wobec systemu komunistycznego,
drugie – potwierdzeniem i akceptacją Europy Zachodniej dla
polskiej transformacji, trudnego
i bolesnego przejścia od systemu
komunistycznego do demokracji.
I wydarzenia 1989 roku, i nasza
obecność w Unii są realizacją
pewnej historycznej drogi, konsekwencją wyboru „pokojowej
rewolucji”. Warto je popularyzować
i nagłaśniać jako wkład Polski
w tworzenie się europejskiego
modelu, stawiającego na dialog,
tolerancję, prawa narodów i jednostek. Spełniony musi być tylko
jeden warunek: powinniśmy zacząć od przemyślanej „miękkiej
polityki”, w sposób nowoczesny
i przekonujący reklamować „polski
model”. Chcę zwrócić uwagę na
niektóre możliwości.
* * *
Rocznice, o których myślę, nie
mają charakteru martyrologicznego i ściśle narodowego, przypominają bowiem wydarzenia istotne
także dla całej Europy. Każda
z nich podkreśla polski wkład
i determinację w działaniach na
rzecz obalenia systemu komunistycznego i zbudowania wolnego,
demokratycznego społeczeństwa.
Trudno sobie wyobrazić rok 1989
i zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej bez polskiego udziału,
zwłaszcza bez polskiej „rewolucji
Solidarność” i kilkumilionowego

z prof. Ulrichem Drechselem, który tęskni za Szczecinem

– ILE lat pracował pan w Szczecinie?
– Dwadzieścia jeden i pół roku. Zanim
zacząłem wykłady na uniwersytecie, co jakiś
czas prowadziłem zajęcia dla firmy Medigreif,
zajmującej się wówczas m.in. przekwalifikowywaniem polskich rusycystów na nauczycieli
języka niemieckiego. Od 1 marca 1994 roku
pracowałem na uniwerku.
– A na Uniwersytecie Greifswaldzkim?
– Od 1966 roku do 1996 jako polonista,
w 1988 roku zostałem profesorem nadzwyczajnym. Od samego początku byłem swoim własnym asystentem i szefem. W większości tych
lat nikogo oprócz mnie w katedrze nie było,
czasami byli na rok lektorzy gościnni z Warszawy, Łodzi, Wrocławia. Pod koniec miałem dwie
asystentki, ale jedna stale chorowała. W 1996
roku skreślono mój etat i polonistyki w sensie
tradycyjnym w Greifswaldzie już nie ma.
– Wówczas miał pan już pracę w Szczecinie. Czy to był ratunek przed bezrobociem?
– Niekoniecznie przed bezrobociem, bo ja
w tym czasie pracowałem już nad budową
nowej egzystencji. Było mi wtedy bardzo ciężko
i Polacy uratowali mnie psychicznie poprzez
przyjazne traktowanie, za co zawsze będę
wdzięczny. To się dla mnie bardzo liczy. Gdy
w 1993 roku rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego był prof. Tadeusz Wierzbicki, miałem
zaproszenie na imprezę i podziwiałem rektora,
który tak wspaniale władał niemieckim, że
tłumaczył sam siebie. Ale parę razy udało mi
się mu pomagać. Wtedy poznałem Włodka
Stępińskiego, był chyba już wówczas profesorem historii, i od tamtego czasu jesteśmy
przyjaciółmi. Spotkaliśmy się podczas tegorocznej wigilii na uniwerku i rozmawialiśmy.
– Pracował pan w Szczecinie na germanistyce. Jak pan ocenia szczecińskich studentów?

– Jeśli mam mówić prawdę… U nas też jest
to samo, oznaki są podobne. Chodzi o humanistykę. Nie zadowala mnie poziom umysłowy
młodzieży. Są oczywiście wyjątki. Pod koniec
mojej pracy w Szczecinie miałem w grupie na

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

piątym roku sześć, siedem osób, które były znakomite, ale przeważnie mieszkały w Hamburgu,
jedna w Wolinie. To byli studenci nie tylko zdolni
językowo, lecz mieli także wyczucie językowe.
Znali świetnie polski i niemiecki, lecz to jeszcze
nie wszystko, trzeba mieć to wyczucie, żeby
dobrze tłumaczyć. Oni je mieli.
– Cały czas pracował pan jako tłumacz.
– Tłumaczyłem artykuły dla uniwersyteckiego rocznika „Europa Regionum”, który już
nie istnieje, przełożyłem książkę „Szkice szczecińskie” Małgorzaty Jankowskiej, za komuny
też trochę tłumaczyłem. Początkowo również
z rosyjskiego, który kiedyś studiowałem. Literatury pięknej nie tłumaczyłem.
– Od lat tłumaczy pan podczas rozpraw,
prowadzonych przez sąd w Greifswaldzie
przeciwko przestępcom polskim.

naszego przekazu o Polsce za granicą. Na dwie takie możliwości chcę
zwrócić uwagę. Czy nie nadchodzi
czas, byśmy stworzyli coś w rodzaju Polskiej Centrali Wymiany
Akademickiej oraz wystąpili z programem tworzenia katedr historii
i kultury polskiej na wybranych
uczelniach w Europie i świecie?
W pierwszym wypadku do Polski,
dzięki wieloletniemu programowi
stypendialnemu, można byłoby
ściągnąć studentów i pracowników
naukowych z zagranicy. Korzyści
byłyby oczywiste. Wiele państw stosuje takie działania. Dlaczego nie
możemy z tych wzorów korzystać,
ucząc i przekonując inne państwa
do polskiego modelu?
Znaczne wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą
można by zyskać dzięki utworzeniu
na różnych prestiżowych uczelniach katedr historii i kultury
polskiej. Dodatkowo tamtejsze
polskie środowiska miałyby istotnego partnera intelektualnego.
Jak jest to potrzebne, można się
przekonać, przeglądając strony
internetowe różnych organizacji,
skupiających Polaków w Niemczech. Na żadnej z nich nie ma
informacji o historii organizacji, jej
tradycji, wyzwaniach przed jakimi
stoi. Nie wspomnę już o konieczności informowania większości
niemieckiego społeczeństwa o tych
organizacjach. Jedynie nieliczne
mają dwujęzyczne strony internetowe, regularnie aktualizowane.
Innym mankamentem jest to,
że brak jest na nich informacji
o organizacjach nie-polskich,
przedstawicielach innych mniejszości narodowych. Nie kontynuuje
się tym samym tradycji przedwojennych. Przecież to Polonia
w Niemczech była inicjatorem
utworzenia Związku Mniejszości

– Robię to już prawie szesnaście lat jako
tłumacz przysięgły.
– Język naukowy, prawny, uliczny. Niby jedna polszczyzna, lecz w praktyce różne języki.
– Kiedyś musiałem tłumaczyć list z więzienia. Nie mogłem tego zrobić, bo jednego
wyrazu nie znałem. Pomógł mi syn wysokiej
urzędniczki w Szczecinie, prawnik, który to
słowo znał. Czasem proszę w sądach, żeby
zeznający mówili wolniej i wyraźniej.
– Dużo ma pan pracy w sądach?
– Rocznie około dwustu zleceń. Są to wezwania na rozprawy i tłumaczenia pisemne.
W ubiegłym tygodniu miałem dziesięć zleceń.
To wyjątkowo dużo.
– Czy przygraniczna przestępczość mocno
obciąża stosunki polsko-niemieckie?
– Według mnie psuje nastroje i wzmacnia
stereotypy. Dlatego uważam, że politycy trochę
to bagatelizują. Ja też nie wyolbrzymiam znaczenia tego zjawiska. Przestępcy są wszędzie.
Żartując powiem, że dzielę Polaków na tych,
z którymi bardzo chętnie bywam, i tych którzy
– by tak rzec – konkretnie „dbają” o mój dobrobyt. Ale poważnie: przestępczość to zjawisko
globalne, nie jakaś skaza narodowa.
– Co rządy polski i niemiecki powinny robić,
żeby to zjawisko na pograniczu minimalizować?
– Współpraca policji już jest, ale zawsze
może być lepsza. U nas jest coraz mniej policjantów, co nie jest dobre, a do tego wielu
z nich zamiast łapać złodziei, ochrania mecze piłkarskie. Niedawno Hansa Rostock grała
w Lipsku i z tego powodu skierowano tam 2
tysiące policjantów. Podobne mecze są co tydzień. Gdyby nie to, mielibyśmy policjantów na
sprawy normalne, ograniczanie przestępczości.
– Jak mówić o przestępczości granicznej,
żeby nie wywoływać wrażenia, że jest to
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Narodowych w Niemczech i – mimo
trudności – stanęła na ich czele.
Przykładem tej działalności było
choćby czasopismo dla mniejszości narodowych „Kulturwehr”,
dostępne w większości bibliotek
uniwersyteckich w Europie.
* * *
Wkrótce rozpocznie działalność
Centrum Historii i Kultury Polaków w Niemczech. Dlaczego nie
wzmocnić ze strony polskiej tej
instytucji? W Bochum, miejscu
gdzie będzie ono działać, istnieje
ważny i ceniony uniwersytet, który
od lat utrzymuje dobre kontakty
z różnymi polskimi uczelniami.
W ubiegłym roku obchodzono
25-lecie tej współpracy. Utworzenie w Bochum Katedry im.
Stanisława Sierakowskiego byłoby
czymś bardzo pożądanym. Dlaczego akurat Sierakowskiego? Ten
pomorski arystokrata, poseł do
pruskiego Landtagu, był pierwszym przywódcą Związku Polaków
w Niemczech, a potem szefem
wspomnianego Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech.
Z własnych środków finansował
czasopismo „Kulturwehr”. Prześladowany przez Niemców, został
zmuszony do sprzedaży swego
majątku w Prusach Wschodnich.
Po wybuchu II wojny światowej
został wraz z żoną zamordowany.
To postać dzisiaj niesłusznie zapomniana. Katedra taka mogłaby
zainicjować badania nad różnymi
aspektami dziejów Polonii w Niemczech. Z pewnością z biegiem czasu
stałaby się centrum skupiającym
zainteresowanych tą problematyką
Polaków i Niemców.
 Krzysztof RUCHNIEWICZ

■■ Dyrektor Centrum Studiów
Niemcoznawczych i Europejskich
im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu

764-14-C

najważniejsza sprawa w stosunkach polsko-niemieckich?
– Bo nie jest. Moim zdaniem mówieniem
nic się nie wskóra. Nie wiem, co robić. Nierzadko miewam zlecenia dotyczące spraw,
w których oskarżonymi są mieszkańcy Białogardu i Reska. Był taki wypadek, że zostali zatrzymani, gdy z kontenerów pomocy
społecznej wyjmowali ubrania. Czy to była
kradzież, czy też tam, skąd przyjechali, jest
tak wielka bieda? Współczuję takim ludziom.
Kiedyś miałem tłumaczyć nakaz karny za
kradzież, której wartość była poniżej jednego
euro. Ale są też wypadki znacznie, znacznie
poważniejsze.
– Nie pracuje już pan na Uniwersytecie
Szczecińskim, emerytura, ale chce pan jeszcze pracować.
– Uczelnia pożegnała się ze mną elegancko. Wyraziłem jednak gotowość dalszej pracy
w innym miejscu.
– Nadal jeździ pan do Szczecina?
– Od czasu do czasu. Mamy z żoną sklepy,
w których bardzo lubimy robić zakupy. Kapustę
kiszoną kupujemy tylko w Szczecinie. Nigdzie
w Niemczech nie spotkaliśmy tak dobrej. Brak
mi Szczecina.
– Ma pan w Szczecinie swoje ulubione
miejsca?
– Właściwie to uniwerek, a jeśli chodzi
o restauracje to „Na Kuncu Korytarza”. Właściciel mnie kiedyś powitał osobiście, znamy
się od kilku lat. Jadałem tam pierogi lwowskie
i czysty barszczyk.
– Smakowało?
– Tak, tak, sos, pieczarki. To są takie drobne rzeczy, których mi teraz bardzo, bardzo
brakuje…

Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB

O studentach, pierogach i przestępcach

ROZMOWA

przezwyciężenia. Jest to wielki
sukces, którego trzeba aktywnie
strzec i promować.
* * *
Z pewnością fakt dobrego sąsiedztwa warto zaznaczyć w kontekście relacji polsko-niemieckich.
Dzisiaj jesteśmy bez wątpienia
beneficjentami zabiegów i starań
pokolenia wojennego, które w poczuciu obowiązku i świadomości
wagi stosunków polsko-niemieckich nie tylko dla naszych dwóch
krajów, niejednokrotnie działało
na rzecz pojednania. Ważnym elementem zbliżenia między Polską
i Niemcami były dyskusje historyczne lat 90. XX wieku, które
i dzisiaj są prowadzone. Zbliżenie
polsko-niemieckie stało się dobroczynnym faktem, powinno być
powodem do dumy i przykładem
dla świata. Tak też tłumaczę zabiegi
kolegów i koleżanek z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, by
wpisać pojednanie polsko-niemieckie na listę niematerialnych
dóbr UNESCO.
* * *
Dochodzimy do sedna sprawy.
Czy potrafimy się z wszystkich
tych sukcesów cieszyć, dostrzec
ich prawdziwą miarę? Chwalić się
nimi na zewnątrz? Proponuję, by
w tym kontekście mówić o polskim
modelu i tak go przedstawiać za
granicą. W jego ukształtowaniu
i realizacji uczestniczyli różni ludzie, różne środowiska, nierzadko
dość od siebie odległe, ale zdolne
do współdziałania w imię nadrzędnych celów. Polskie strategie
transformacji i działań w kierunku zbliżenia narodów to towar
eksportowy w polskiej polityce
zagranicznej.
* * *
Wspomniane rocznice winny
być także okazją do wzmocnienia

Polski model dla świata

PUBLICYSTYKA

przez granice

Fot. Matthias ENGER

Szwajcarka na granicy

Saalbau” w Berlinie-Neukölln
Barbara Caveng otworzy wystawę
„Heimisch” – „Domowe”. Pokaże
na niej prace, które wykonała
ubiegłego lata. W czasie wernisażu znów mieszkańcy Blankensee
i Pampow „zszyją się” ze sobą,
będą rozmawiać, współdziałać.
W zaproszeniu galeria zapowiada, że w piątek zmieni się w małą
wieś z pogranicza, opowiadającą
o poszukiwaniu własnej tożsamości. Historie najstarszych osadników obu wsi mówią o ucieczce
i wypędzeniu, a tych, którzy przybyli później – o zadomawianiu się
w wiejskiej okolicy.
W wernisażu udział wezmą
wysocy przedstawiciele władz
Berlina-Neukölln, poseł do Bundestagu z powiatu Vorpommern-Greifswald Matthias Lietz (CDU),
mieszkańcy Blankensee i Pampow,
Niemcy i Polacy.
Galeria „Am Saalbau” znajduje się przy Karl-Marx-Strasse
141 (dojazd U-7). Czynna jest od
wtorku do niedzieli w godz. 10-20.
Wystawa Barbary Caveng będzie
tam prezentowana do 1 kwietnia.

Matthias ENGER

Audioprzewodniki w językach
angielskim, niemieckim i polskim
mają być wprowadzone do końca
tego roku. Planuje się też audioprzewodniki dla dzieci i osób
niewidzących.
Ozeaneum ma stronę internetową także w języku polskim.
Grupy z Polski mogą oprowadzać
polskojęzyczni przewodnicy. Nowy
program umożliwi lepsze poznawanie muzeum indywidualnym
turystom z Polski. 
(b.t.)

Marka Brzezińskiego, mieszkańca
Gryfina, która przed drugą wojną
światową wyemigrowała z Polski
i znalazła się nad Odrą, w pobliżu
Tantow. Bohaterami filmu będą
także rodziny z dzisiejszego pogranicza, m.in. ze Staffelde, Geesow, Gryfina, Tantow, Pargowa,
Kamieńca, Rzędzin. Spotkanie
dopełni recital skrzypcowy, lektura fragmentów „Homunculusa
z tryptyku”, dyskusja. 
(b.t.)

Ogród po drugiej stronie

TAMTEGO lata powstała dzięki
niej w Pampow i Blankensee
„grupa zszywaczy”, którzy stare
tkaniny i ciuchy, pamiętające
dzieje obu wsi, przerobili na
przeciwsłoneczne parasole i torby na zakupy. Enerdowski wóz
budowlany zmienili w kiosk artystyczny, który stał się miejscem
spotkań, zapraszając miejscowych
i przejezdnych do zatrzymania
się. Prawie w połowie drogi
między obu wioskami powstał
wiejski plac. Teraz stoi tam trwała
pamiątka – pieczołowicie wykonana drewniana rzeźba. Jak
na wszystkich pracach Barbary
Caveng jest na niej zdanie, które
zapamiętała podczas licznych
rozmów z mieszkańcami: „Nikt
mnie stąd nie ruszy”.
Dla malutkiej gminy Blankensee, leżącej tuż przy granicy, federalny projekt „Kunst im
Dorf ” („Sztuka na wsi”), dzięki
któremu Barbara Caveng mogła
do niej przyjechać, stał się szansą
stworzenia prawdziwie własnego
wizerunku. Z tą nową twarzą gmina
jedzie teraz do stolicy Niemiec.
Jutro (1 lutego) w Galerii „Im

PRZEZ całe ubiegłe lato między wioskami Blankensee
i Pampow, tuż przy polsko-niemieckiej granicy, żyła Barbara
Caveng, urodzona w Szwajcarii, a mieszkająca w Berlinie
artystka. Przysłuchiwała się ludziom, wspólnie z nimi
pracowała.

Nikt mnie
stąd nie ruszy

SZTUKA

z mostu dawnej kolejki Nowe Warpno –
Stobno. Jego kawałek otrzymał w ubiegłym roku prezydent Niemiec Joachim
Gauck, gdy był z wizytą w muzeum.
Bardzo się ucieszył. Elementy budowania wspólnoty transgranicznej będziemy
chcieli pokazać na przykładzie gimnazjum w Löcknitz i Euroregionu Pomerania. Mamy już model futurystycznego
Domu Pomorskiego, który na lekcjach
plastyki w Löcknitz zrobili uczniowie
polscy i niemieccy. Oni zatracili pojęcie granicy jako przeszkody. Nie mają
kompleksów, nie czują resentymentów.
– Jak się zakończy cała wystawa
pomorska?
– W ostatniej sali Mareike Schönle
przygotowuje kalejdoskop tysiąca lat
dziejów Pomorza, złożony z wizerunków najciekawszych postaci, kuriozów,
rzeczy typowo pomorskich.
– Wróćmy do dyskusji w Instytucie
Historii.
– Uważam, że moją rolą jest konfrontowanie naszych pomysłów z tym,
co myśli środowisko historyków po obu
stronach granicy. Koncepcję wystawy
prezentowałem na seminarium prof.
Marhiasa Niendorfa w Katedrze Europy
Wschodniej Uniwersytetu Greifswaldzkiego, a niedawno, dzięki uprzejmości prof. Włodzimierza Stępińskiego
i Zakładu Studiów Niemcoznawczych,
w Instytucie Historii w Szczecinie. Koledzy niemieccy zastanawiali się nad
kwestiami metodologicznymi, a koledzy
z Instytutu Historii wskazali błędy i luki. Wiele uwag było bardzo cennych,
choć oczywiście wszystkich życzeń nie
da się spełnić. Dyskusję wzbudziło na
przykład, czy pokazywać hełm, który
znalazł Andrzej Hoja. Jest to niemiecki
hełm z II wojny, z białym orłem, używany
w 1947 roku przez załogę polskiego
pociągu pancernego „Szczecin” biorącą
udział w akcji „Wisła”, czyli w wysiedlaniu Ukraińców z Bieszczad m.in. na
Pomorze. Czy to jest element dobry? Na
pewno nie jest typowy, ale myślę, że na
tyle interesujący, że może skłonić kogoś
do zatrzymania się przy wystawie.
– W Muzeum Pomorskim jest największa wystawa dotycząca dziejów
regionu w jego historycznych granicach. Pan ją dopełnia. Co zrobić, żeby bardziej zainteresować wystawą
mieszkańców Szczecina i Pomorza
Zachodniego?
– Prezentowałem niedawno koncepcję mojej części wystawy w Stargardzie
i Trzebiatowie, mamy bliskie kontakty
z Centrum Dialogu „Przełomy” i Muzeum
Narodowym w Szczecinie. Słyszałem, że
trwają rozmowy o przygotowaniu biletu
kombinowanego, który zachęcałby do odwiedzania muzeów w Szczecinie i Greifswaldzie. Do Greifswaldu przyjeżdżają
wycieczki ze Szczecina. Czy wystawa
pomorska jest dla nich ciekawa? Dla mnie
wielkim zmartwieniem jest to, że od lat nie
udaje nam się otworzyć w szczecińskim
Instytucie Historii specjalności pomorzoznawczej. Studenci wolą studiować np.
dzieje Galicji. Nie mogę tego zrozumieć.
– Miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB

NIEMIECKIE Muzeum Morskie i Ozeaneum w Stralsundzie,
Woliński Park Narodowy w Międzyzdrojach oraz Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki
w Szczecinie otrzymały 950 tysięcy
euro z unijnego programu Interreg IV A na realizację wspólnego
projektu „Wspólny region – Wspólne cele”. Wymienione placówki
wprowadzą u siebie wielojęzyczne audioprzewodniki i wspólne
przedsięwzięcia marketingowe.

Lato 2013. Barbara Caveng rozmawia w mieszkańcami Pampow.

■■ Dr Tomasz Ślepowroński, adiunkt
Uniwersytetu Szczecińskiego, były wicedyrektor Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych US, autor m.in.
opracowań o konflikcie polsko-enerdowskim w Zatoce Pomorskiej oraz polskiej
i wschodnioniemieckiej historiografii
Pomorza Zachodniego. Pracuje w Greifs-■
waldzie dzięki stypendium w ramach
konkursu dla obcokrajowców przygotowujących wystawy dla muzeów
niemieckich (Program Fellowship Internationales Museum). Konkurs organizuje
cyklicznie Kulturstiftung des Bundens
(Fundacja Kultury RFN). W edycji,
w której uczestniczy dr Ślepowroński,
stypendia otrzymało siedemnastu młodych ludzi z całego świata.

Jak pokazać polskie
Pomorze Zachodnie?
Dokończenie ze str. I
– W Niemczech mało się wie o powojennym osadnictwie
w Polsce zachodniej.
– Dla naszej
wystawy kwestie
społeczne będą zasadnicze. Na dużej
planszy pokażemy,
z jakich obszarów przedwojennej Polski,
z robót przymusowych w Niemczech,
z emigracji przybyli na Pomorze Zachodnie nowi Pomorzanie. Zaprezentujemy też obiekty typowe dla nich.
– Czy będzie to skorelowane z częścią niemiecką – pokazującą, dokąd
wyjechali dawni Pomorzanie?
– Problem ten znajdzie się w części
pokazującej czasy enerdowskie. À propos:
w Instytucie Historii w Szczecinie dyskutowaliśmy ostatnio, że byłoby czymś
kapitalnym pokazać wspólnie powojenną
historię Pomorza w Polsce i NRD. Czy
nie byłoby to jednak troszkę „wyjście do
przodu”? I czy byłoby do zaakceptowania,

malarstwa, literatury, kultury fizycznej,
turystyki, która jest już notabene na
wystawie o Pomorzu w XIX wieku.
– Jak zostanie pokazane życie codzienne?
– Mam wizję czegoś, co przypominałoby meblościankę. W otwieranych
szafkach można byłoby znaleźć perfumy z lat 80., naczynia, puchar, który
komentowałby sukcesy Pogoni, inne
rzeczy.
– A gdzie znajdzie się polityka?
– W ostatnim pomieszczeniu, przez
które każdy, kto będzie na wystawie,
będzie musiał przejść. Zaczniemy od
zachodniopomorskiego fenomenu lat
czterdziestych, gdy politycy wszystkich
opcji w Polsce i Kościół katolicki zgodnie działali na rzecz ostatecznego przyznania regionu Polsce. Okres stalinowski pokażemy za pomocą dokumentów
sądowych, a potem będzie niepokorny
duch Szczecina: rok 1956, oczywiście Grudzień ’70, kiedy społeczeństwo
poczuło, że musi samo kształtować
swój los. Pokażemy Sierpień ’80, stan
wojenny, rok 1989. Ostatni element
to czas po przełomie w Polsce i NRD.
Będziemy chcieli pokazać, jak zaczęła
się nowa współpraca polsko-niemiecka,
ale nawiążemy też do otwartej granicy
polsko-enerdowskiej. Finał mojej wystawy to granica, która już nie jest barierą.
Ciekawym eksponatem będzie fragment
drutu kolczastego, który w 2007 roku,
gdy Polska wchodziła do strefy Schengen, obcięto z zasieków.
– Skąd jest?
– Dostałem go od Andrzeja Łazowskiego. Jest spod Nowego Warpna,

Część stałej wystawy pomorskiej poświęcona wojnie 30-letniej. Oprowadza dyrektor
Muzeum Pomorskiego dr Uwe Schröder.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
bo przecież powojenna historia regionu,
mimo pewnych procesów podobnych,
wynikających z ustroju socjalistycznego
w PRL i NRD, była rozdzielona i toczyła
się w dwóch państwach.
– Wróćmy do wystawy.
– Następnie pokażemy problemy
związane z koncepcją tzw. Ziem Odzyskanych towarzyszącą okresowi pionierskiemu, motywacjami osadniczymi,
rolą Kościoła katolickiego w polonizacji
i ugruntowywaniu naszej obecności na
Pomorzu Zachodnim. Będziemy chcieli
pokazać, że te idee nie były związane
wyłącznie z komunizmem i że mają
wcześniejsze korzenie. Przygotowania
do przesunięcia granic Polski na zachód były zapoczątkowane przez przekształcenia terytorialne, dokonane przez
Niemców w październiku 1939 roku,
i trwały w czasie drugiej wojny. Przed
nią były w Polsce pewne grupy, które
też o tym myślały.
– Hitlerowcy prezentowali ich działania jako groźne dla Niemiec. Propaganda tłumaczyła, że atak na Polskę
w 1939 r. miał być wyprzedzającą
obroną przed polskimi zakusami.
– Działania propagandy były obliczone
na wywołanie strachu w społeczeństwie.
Chodziło o entuzjazm dla agresji na Polskę. W Polsce przedwojennej o przesunięciu granic na zachód mówiły drobne
środowiska, które nie miały żadnego
przełożenia na politykę państwa. Poglądy takie pojawiały się zresztą już w XIX
wieku. Dopiero druga wojna spowodowała, że stały się bardziej powszechne,
łącząc różne obozy polski podziemnej
i emigrację.
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ZAPOWIEDZI

■■ 30 STYCZNIA. Dzień Pamięci
i Pojednania w Gorzowie, organizowany co roku w rocznicę zajęcia
miasta przez wojska radzieckie
w 1945 r. Główne uroczystości,
w których uczestniczyć będą Niemcy i Polacy związani przed wojną
i po wojnie z Landsbergiem – Gorzowem, odbędą się przy wspólnie
ufundowanym przez nich Dzwonie Pokoju. W Klubie Lamus
film „Wspomnienia z miasta L.”,
mówiący o ostatnich tygodniach
niemieckiego Landsberga.
■■ 13 LUTEGO. W Dreźnie uroczystości upamiętniające ofiary
dywanowego nalotu alianckiego w 1945 r. Przyjadą delegacje
innych miast bombardowanych
w czasie II wojny, m.in. Wielunia
i Coventry zbombardowanych
przez lotnictwo niemieckie. Tysiące
mieszkańców i gości stworzy żywy
łańcuch. Jak co roku blokowana
będzie manifestacja neonazistów.

przez granice

POMERANIA

Jak Szczecin z Greifswaldem

Gmachy dla dokumentów
NOWYCH obiektów potrzebują Archiwum Państwowe
w Szczecinie i Archiwum Miejskie w Greifswaldzie. Obie
placówki porozumiały się, by inwestycje przeprowadzić
razem i będą się starać o dofinansowanie z funduszy unijnych
w wysokości 7-8 mln euro. Rozmawiano o tych sprawach
podczas spotkania w archiwum w Szczecinie.
PIERWSZE spotkanie odbyło się
rok wcześniej. Jak mówi dyrektor
archiwum szczecińskiego dr Jan
Macholak, doszło do niego za namową dyrektorów biur Euroregionu
Pomerania w Szczecinie i Löcknitz
– Pawła Bartnika i Petera Heise.
Kolejne spotkanie zaplanowane

państwa brandenbursko-pruskiego
i niemieckiego, a od 1945 roku Polski
– podkreśla dr Macholak.
W Greifswaldzie trwają jeszcze
ustalenia, czy zbudowany zostanie
nowy budynek, czy też na potrzeby
Archiwum Miejskiego, które pracuje
w bardzo złych warunkach, będzie

w Greifswaldzie, a poświęcona robotnikom przymusowym na Pomorzu.
Nowy gmach archiwum w Szczecinie pomieści 30 km akt. Magazyny
będą również przystosowane do gromadzenia dokumentów na nowych
nośnikach.
Dr Macholak podkreśla: – Oprócz
naszej działalności podstawowej,
związanej z gromadzeniem i ochroną dokumentów, chcemy mocno
rozwijać prace edukacyjne, na co
w naszej obecnej siedzibie jest za
mało miejsca. W nowym obiekcie
będzie nowoczesna sala wystawowa

WYBIERZMY SIĘ

■■ 1 LUTEGO. Inga Iwasiów
w księgarni Buchbund w Berlinie-Neukölln (godz. 19). Rozmowę
o książce „Umarł mi” poprowadzi
Dorota Danielewicz-Kerski, autorka książki „Berlin. Przewodnik
po duszy miasta”. 7 lutego (godz.
19) spotkanie z polskimi pisarzami mieszkającymi w Niemczech:
Iwoną Mickiewicz, Krzysztofem
Niewrzędą, Dariuszem Muszerem,
Arturem Beckerem. Buchbund
jest przy Sanderstr. 8 (dojazd U-8
do Schönleinstrasse). Wstęp na
pierwsze spotkanie 3 euro, na
drugie 4 euro.
■■ BERLIN. 300-lecie urodzin
Carla Philippa E. Bacha. 3-5 lutego w Konzerthausie koncerty
Akademie für Alte Musik Berlin.
1 lutego koncert Academy of St
Martins in the Fields. Bilety: www.
konzerthaus.de.
■■ BERLIN. W Niemieckim Muzeum Historycznym (Unter den
Linden 2) wystawa „Życie po Lutrze. Historia kultury ewangelickiej
plebanii” (do 2 marca). Dzieje
plebanii jako miejsca kultury
mieszczańskiej, budowania rodziny, kształcenia obywatelskiego (dojazd: U-Bahn do Hausvogteiplatz).
■■ BERLIN. W Bröhan-Museum
(Charlottenburg, Schlossstr. 1a)
wystawa plakatów Alfonsa Muchy
(1860-1939) zatytułowana „Mucha
Mangha Mystery” (do 30 marca
2014) (dojazd: z Berlina Gesundbrunnen S 42 do stacji Westend).
■■ SZCZECIN. W Muzeum Narodowym (ul. Staromłyńska 1)
„Medialny stan wyjątkowy”, prace artystów z Akademii Sztuki
w Szczecinie oraz Instytutu im.
Caspara D. Friedricha w Greifswaldzie (do 14 lutego). Przy
Wałach Chrobrego wystawa „Ojczyzna i tożsamość”, zorganizowana przez Meklemburski Dom
Artystów i Muzeum Narodowe
(do 2 lutego).
■■ SCHWEDT. W Uckermärkische
Bühnen 14-16 lutego polsko-niemiecki musical „Romeo i Julia”
(według Szekspira). Grają aktorzy
ze Schwedt i Teatru im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni. Szczegóły
i bilety: www.theater-schwedt.de
(strona także po polsku).
■■ 14 LUTEGO: walentynki – Valentinstag.
Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych Projektów) oraz budżet państwa

Spotkanie w Archiwum Państwowym w Szczecinie, od lewej: dr Witold Mijal (AP), Iza Bańkowska (AP), Anette Hauswald (ref. ds. kultury Urzędu Miasta Greifswald), dr Arthur König (nadburmistrz Greifswaldu), Ryszard Wojtkowski
(z-ca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych), dr Jan Macholak (AP), Iza Korzeb, Przemysław Wraga (ZachodFot. Ryszard PAKIESER
niopomorski Urząd Marszałkowski), dr Paweł Gut (AP)
jest w maju lub czerwcu tego roku
w Greifswaldzie.
Archiwum Państwowe w Szczecinie mieści się w gmachu u zbiegu
ulic Jagiellońskiej i św. Wojciecha,
mającym ponad sto lat. Jest piękny,
ale za ciasny. Placówka się z niego
nie wyprowadzi, potrzebuje jednak
nowego nowoczesnego budynku. Jako
jedna z niewielu w Polsce ma otrzymać status archiwum narodowego.
– Wśród archiwów polskich jesteśmy dość wyjątkowi. Gromadzimy
dokumenty związane z dziejami
trzech państw: Księstwa Pomorskiego,

remontowana dawna siedziba straży
pożarnej. W Szczecinie planuje się, że
nowy obiekt powstanie przy Jasnych
Błoniach, na działce należącej teraz
do wojska.
– Dzięki pośrednictwu poseł Magdaleny Kochan prowadziliśmy już
w tej sprawie obiecujące rozmowy
w Ministerstwie Obrony Narodowej.
W lutym będą one kontynuowane –
dodaje dr Macholak.
Współpraca obu archiwów trwa
nie od wczoraj. Dowodem tego była
m.in. konferencja zorganizowana
w ubiegłym roku z ich udziałem

i projekcyjna, przeznaczona m.in.
na wystawy archiwaliów i pokazy
dawnych filmów.
Budowa nowego gmachu archiwum może się zacząć na przełomie
lat 2015/2016. Dyrektor Macholak
zaznacza, że ma ona jednoznaczne
poparcie samorządu miasta i województwa. Jako że prowadzona będzie
w ramach narodowego programu
budowy archiwów, ponad połowę
kosztów weźmie na siebie budżet
państwa. Reszta ma pochodzić z funduszy unijnych.

Paweł MALICKI

Berlinale w Berlinie

FILM

Największy
festiwal świata
6 LUTEGO zaczynają się 64. Berlinale. Projekcje obejrzy pół miliona
widzów. O Złotego Niedźwiedzia
konkurować będzie dwadzieścia
filmów z całego świata. Nie ma
wśród nich filmów polskich.
Festiwal otworzy angielsko-niemiecki film „The Grand Budapest
Hotel”. Poza konkursem wyświetlony
zostanie m.in. amerykańsko-niemiecki film „Obrońcy skarbów”, mówiący
o amerykańskiej jednostce, która
odzyskiwała dzieła sztuki zrabowane
przez nazistów.

Berlinale to nie tylko konkurs
główny. W przeglądzie Forum pokazany zostanie nowy film Anki
i Wilhelma Sasnalów „Huba”, w Forum Expanded – filmy „Orbitalna”
Marcina Małaszczaka i „Pogorszenie
widzenia” Wojciecha Bąkowskiego,
w przeglądzie filmów krótkometrażowych – film „Do serca twego” Ewy
Borysewicz, w przeglądzie filmów dla
dzieci – „Obietnica” Anny Kazejak.
Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości otrzyma brytyjski
reżyser Ken Loach.

Piąta pora roku
Dokończenie ze str. I
Pampowianie potrafią śmiać się z siebie, uwielbiają nostalgiczne skecze obśmiewające NRD-owską, czyli swojską
mentalność, nabijają się ironicznie (acz ciepło) z wioskowych
przyzwyczajeń i własnego specyficznego dialektu.
Jak dotąd karnawałowicze z Pampow nie dorobili się
jeszcze ani króla, ani królowej błaznów. W tej materii panuje
pełna demokracja i każdy jest każdemu równy. Formalnie
stowarzyszenie ma oczywiście i szefa, i skarbnika. W bieżącej
kadencji obie te funkcje pełnią panie Marion Seiler i Gabi
Vormelker. Najbliższe spotkanie Kulturverein już 7 lutego
(godz. 18).
Pampow to integracja poprzez zabawę w małej, etnicznie
różnorodnej społeczności, przygraniczny melanż obyczajów
miejscowych i przyjezdnych. Przykład typowy dla niemiecko-polskich kresów. Są oczywiście przykłady inne, niemal wiernie
i ortodoksyjnie kopiujące nadreńską tradycję karnawałową. Do

takich należy m.in. Der Penkuner Karnevalsclub, działający
nieprzerwanie od roku 1987 w malowniczym Penkun. Ma on
statutową Radę Elfów, Balet Iskierek (Funkengarde) i oczywiście Króla Błaznów. Na zaszczytnym tronie zasiada obecnie
Götz Grünberg, który w tym roku poprowadzi różnobarwny
korowód po raz dwudziesty ósmy. Penkuńskim błaznom
towarzyszyć będą kompani z Gartz, Brüssow i Wallmow.
Dodajmy, że hasło tegorocznego karnawału brzmi: „Narren
vereinigt euch” – „Błazny, łączcie się!”
Na koniec podręczny kalendarzyk karnawałowicza:
– Weiberfastnacht (kobiety szturmują ratusze i obcinają
krawaty urzędnikom) – czwartek, 27 lutego;
– Rosenmontag (kulminacja karnawału, dzień korowodów) – poniedziałek, 3 marca;
– Fastnacht (ostatki, bal do północy) – wtorek, 4 marca.
(Potem karnawałowicze idą spać. Obudzą się 11 listopada
o godz. 11.11).
Viva Karneval! 
(wit)

AKTUALNOŚCI

■■ W UNII Europejskiej trwa
kampania przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Meklemburgii-Pomorzu
Przednim odbędą się jednocześnie wybory komunalne. Tego
samego dnia Pasewalk będzie
też wybierał nowego burmistrza.
W dyskusjach o Europie dominuje
problem konieczności pogłębienia
wspólnoty. Eksperci zauważają, że wbrew pozorom poczucie
wspólnej odpowiedzialności społeczeństw Unii za los kontynentu
umocnił kryzys ekonomiczny
w Grecji.
■■ 27 STYCZNIA (rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz przez wojska radzieckie) był dorocznym Światowym
Dniem Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu. Uroczystości
zorganizowano w Polsce na terenie dawnego niemieckiego obozu
Auschwitz. Odbyły się w Niemczech, m.in. w Buchenwaldzie,
Sachsenhausen, Dachau. Ofiary
Holocaustu uczczono w Bundestagu i wszystkich parlamentach
krajowych. Na Uniwersytecie
Greifswaldzkim spotkanie poświęcono prześladowaniu homoseksualistów w III Rzeszy. Ocenia się,
że zamordowano ich około 10 tys.,
wykorzystując m.in. do eksperymentów medycznych. W Barth,
na pomniku upamiętniającym
ofiary tamtejszych obozów, odsłonięto tablice z nazwiskami
530 zamordowanych. Wiele jest
wśród nich nazwisk polskich.
■■ TRWAJĄ rozmowy w sprawie sprzedaży Stoczni P+S
w Stralsundzie, która splajtowała w ubiegłym roku. Kupnem zainteresowane są stocznie
Nordic-Werften w Wismarze,
własność prywatnego kapitału
rosyjskiego, i hamburska firma
New Global Wind, produkująca
farmy wiatrowe. Syndyk chce też
sprzedać promy zbudowane pod
koniec działalności stoczni. Mają
poważne wady konstrukcyjne.
■■ ROK 2014 jest w Polsce Rokiem
Oskara Kolberga (1814-1890),
wybitnego etnografa, zbieracza
folkloru, kompozytora, autora
bezcennego wydawnictwa „Lud.
Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania…”. Pochodził ze
spolonizowanej ewangelickiej rodziny niemiecko-francuskiej. Jego
ojciec Juliusz Kolberg, profesor
miernictwa i geodezji w Warszawie, urodził się w nieodległym od
Szczecina miasteczku Woldegk
w Meklemburgii.
■■ W TYM roku mija 100. rocznica
wybuchu pierwszej wojny światowej. W Berlinie odbył się panel
dyskusyjny „1914 – nieudolność
dyplomacji”.
■■ NIEMCY są największym
eksporterem w Europie. Nie
budzi to w RFN zachwytu, bo
tak wysoki eksport zbyt mocno
uzależnia gospodarkę Niemiec
od zagranicznych rynków zbytu.
■■ W BREMIE 33,7 proc. dzieci
jest zagrożonych ubóstwem (najwyższy wskaźnik w Niemczech),
następnie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Najlepsza jest
sytuacja w bawarskim Górnym
Palatynacie, gdzie wskaźnik ten
wynosi 9,9 proc.
■■ 127 TYSIĘCY osób stara się
w Niemczech o azyl polityczny
– najwięcej od czternastu lat,
o dwie trzecie więcej niż w 2012 r.
Najwięcej jest uciekinierów z krajów Federacji Rosyjskiej, Syrii
i Somalii.
■■ ZACZĄŁ się sezon połowu śledzi.
Redakcja: Bogdan Twardochleb
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