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2014-2020 Nowy okres finansowania w Unii Europejskiej

O pieniądzach Pomeranii
– mówią

Paweł Bartnik i Irena Stróżyńska, dyrektor i wicedyrektorka Biura SGP Euroregionu Pomerania

– W UNII Europejskiej zaczyna
się nowy okres finansowania. Jakie będą zasady gospodarowania
unijnymi pieniędzmi w Euroregionie
Pomerania?
Irena Stróżyńska: – W sierpniu
ubiegłego roku została powołana polsko-niemiecka grupa robocza ds.
opracowania programu operacyjnego
na lata 2014-2020, czyli instrukcji,
w jaki sposób wydawać unijne pieniądze, przeznaczone na dofinansowanie współpracy polsko-niemieckiej
w Euroregionie Pomerania. Chodziło
o 134 mln euro.
– Po obu stronach granicy?
Irena Stróżyńska: – Tak. Dodatkowo, co jest nowe, o fundusze z Pomeranii będzie mógł starać się kolejny
powiat z Brandenburgii, Märkisch-Oderland. Co prawda znajduje się on
poza naszym euroregionem, ale decyzję podjęto na wniosek naszych gmin
południowych, takich jak Myślibórz,
Dębno, Mieszkowice, które narzekały,
że są poszkodowane, bo ze swoimi
sąsiadami i partnerami z tego powiatu
nie mogą współpracować w ramach
środków unijnych. Teraz będą mogły.
– Jaki będzie pułap dofinansowania w nowym okresie?
Paweł Bartnik: – Nic się nie
zmieniło: 85 proc. ogólnych kosztów
projektu. 15 proc. to wkład własny
Irena Stróżyńska: – Beneficjenci
polscy mogą starać się o dotację
celową na pokrycie 10 proc. wkładu
własnego. Niemieccy partnerzy takiej
możliwości nie mają.
– Z jakiego budżetu będzie ten
bonus?
Paweł Bartnik: – Z budżetu
państwa. Ostatecznie więc 5 proc.
kosztów projektu beneficjenci będą musieli sfinansować ze środków
własnych. Oczywiście o te 10 proc.
będą musieli się starać.
– Na co więc będą przeznaczane pieniądze z UE w Euroregionie
Pomerania?

INTERWENCJE

Irena Stróżyńska: – W marcu,
po burzliwych dyskusjach, polsko-niemiecka grupa robocza, w skład
której wchodzą przedstawiciele rządów, samorządów regionalnych i euroregionu, osiągnęła porozumienie.
Ustalono cztery priorytety. Pierwszy to
współpraca transgraniczna, na którą
w latach 2014-2020 będzie przeznaczonych 31 proc. środków, czyli nieco
ponad 41 mln euro. Chodzi tu o szeroko pojętą współpracę w różnych

dokształcanie, podnoszenie kompetencji zawodowych, kształcenie
ustawiczne, a także poprawę infrastruktury edukacyjnej, o ile wiąże
się to z tworzeniem i realizowaniem
wspólnych, polsko-niemieckich programów edukacyjnych. Priorytet trzeci
to transport i mobilność: 24 proc.
środków, co odpowiada 32 mln euro.
Pieniądze będzie można przeznaczać
na rozbudowę infrastruktury drogowej,
trasy rowerowe, wodne, inne.

dziedzinach życia: kontakty między
instytucjami, organizacjami samorządowymi, instytucjami a obywatelami,
kontakty społeczne i kulturalne.
Paweł Bartnik: – W tym priorytecie znajduje się też Fundusz Małych
Projektów, ale i ochrona przeciwpożarowa.
Irena Stróżyńska: – Dodajmy, że
chodzi w większości o tzw. projekty
miękkie, oczywiście niekomercyjne:
spotkania, konferencje, wydawnictwa,
badania naukowe, aczkolwiek inwestycyjne też będą możliwe. Priorytet
drugi to edukacja: 10 proc. środków
programu, czyli nieco powyżej 13
mln euro, na inwestycje w edukację,

Paweł Bartnik: – Jest jeszcze problem z precyzyjnym definiowaniem,
o budowę jakich dróg chodzi w tym
priorytecie. Czy mogą być na przykład
drogi gminne, czy takie, które prowadzą do centrów komunikacyjnych.
Większość mówi, że chodzi o drogi,
które prowadzą do centrów, np. do
Szczecina, Świnoujścia, Pasewalku,
Neubrandenburga. O definicję zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej.
Irena Stróżyńska: – Według najbardziej wiarygodnych źródeł chodzi
o coś, co szumnie nazywa się „węzły
drugo- i trzeciorzędowe, które prowadzą do sieci TENT”, czyli do Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Fot. b.t.

– Powiedzmy jaśniej.
Irena Stróżyńska: – Firma, która opracowuje program operacyjny,
proponuje, żeby kierować się planem
zagospodarowania przestrzennego
województwa zachodniopomorskiego, w którym te centra są określone:
Szczecin, Koszalin, Wałcz, Świdwin,
Świnoujście i większe ośrodki miejskie. Musimy jednak pamiętać, że
w naszym wypadku mamy do czynienia z programem transgranicznym,
więc decydujące będzie położenie
tych centrów w bezpośredniej bliskości granicy – tak mówi Komisja
Europejska. Chodzi więc o odcinki
dróg, które rzeczywiście usprawnią
komunikację przez granicę i dostęp
do znaczących ośrodków społecznych, gospodarczych, kulturalnych
na obszarze przygranicznym.
– Czwarty priorytet.
Irena Stróżyńska: – Przyroda
i kultura, 29 proc. środków, czyli
38,8 mln euro. Chodzi o zachowanie, ochronę i rozwój zasobów
przyrodniczych i kulturowych, w tym
o utrzymanie różnorodności biologicznej.
– Kultura jest też w pierwszym
priorytecie.
Irena Stróżyńska: – Tam nacisk
położony jest na projekty miękkie, tu
na inwestycje.
Paweł Bartnik: – W czwartym
priorytecie jest tak dużo pieniędzy, bo
też zainteresowanie jest największe.
Nasi beneficjenci, gminy i powiaty,
często mówią, że chciałyby remontować zabytki, zabezpieczać stare
zbiory bibliotek i muzeów, słowem
– chronić dziedzictwo kulturowe.
W pierwszym priorytecie, z Funduszu
Małych Projektów, będzie można
m.in. realizować projekty digitalizacji
zabytków piśmiennictwa i konferencje na ten temat, w czwartym – prowadzić inwestycje.
Dokończenie na str. II

KOMENTARZ

Kto by
pomyślał
MAJ będzie obfitował w ważne wydarzenia. Najważniejsza w sprawach
międzynarodowych będzie sytuacja
na Ukrainie, a u nas i w Niemczech
kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wybory.
Maj to także 10-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
15-lecie utworzenia w Szczecinie
Korpusu NATO Północny-Wschód,
69. rocznica zakończenia drugiej
wojny światowej. Wydarzenia te
poprzedzi niedzielna kanonizacja
Jana XXIII i Jana Pawła II. 1 maja
to również dzień tradycyjnych festynów w Niemczech, organizowanych
wszędzie, gdzie tylko się da, a 8-9
maja to doroczne Polsko-Niemieckie
Dni Mediów. 3 maja jest jednym
z najważniejszych świąt w Polsce.
Dopełniają te niezwykle ważne
wiadomości z podszczecińskiego pogranicza, z Gartz (Brandenburgia)
i Löcknitz (Meklemburgia-Pomorze
Przednie), które potwierdzają, że
na pograniczu zachodzą epokowe
zmiany.
Przy burmistrzu Löcknitz powstała doradcza Rada Prewencyjna,
zaangażowana w sprawy okolicznego
bezpieczeństwa. W jej skład powołano także Polaków, mieszkających
w niemieckich wsiach.
25 maja w Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
razem z wyborami do Parlamentu
Europejskiego, odbędą się wybory
komunalne. Na stronach internetowych gmin okręgu Gartz można
przeczytać po polsku informacje
o wyborach, a także zaproszenia do
kandydowania w wyborach komunalnych. I Polacy, którzy tam mieszkają, kandydują w gminach Gartz,
Mescherin, Neurochlitz, Tantow. Są
na listach CDU, SPD i grup obywatelskich: Dorfverein am Oderstrom
e.V., Pro Neurochlitz, Freie Bürger,
Bürger für Tantow.
Jeszcze nie tak dawno kto by pomyślał… 10 lat temu Polska weszła
do Unii Europejskiej.
Bogdan TWARDOCHLEB

Współpraca szkół w Löcknitz i Policach

Koniec pewnej epoki
Zbigniew PLESNER
TUŻ przed Świętami Wielkanocnymi można było przeczytać w „Kurierze
Szczecińskim” informację o tym, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie „uznał, że konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach został przeprowadzony niezgodnie z prawem i uchylił
uchwały zarządu powiatu, które były jego następstwem”.
FAKTYCZNIE uchylił jedną uchwałę
o zatwierdzeniu wyniku konkursu, a co do
drugiej zawiesił postępowanie do czasu
uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to,
że Beata Golisowicz, obecnie już była dyrektor tej zasłużonej dla polsko-niemieckiej
współpracy placówki, nie została odwołana,
lecz nie powierzono jej dalszego pełnienia
funkcji dyrektora i ogłoszono konkurs. Ale
to niejedyny problem tej szkoły.
Kiedy mówi się: Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz, bezwiednie myśli się
o dwóch szkołach, jednej w Niemczech,
drugiej w Polsce – Zespole Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach. To w niej polskie
dzieci przygotowują się, przede wszystkim
językowo, ale nie tylko, do nauki w niemieckiej szkole. Szlifują znajomość języka, uczą
się nawyków, niezbędnych dla odnalezienia
się w nowym, obcym środowisku.

Od początku istnienia tego projektu
obie szkoły znakomicie współpracowały na
wszelkich możliwych płaszczyznach. Kolejni
dyrektorzy, w Policach – Jerzy Kliszewski
i Beata Golisowicz, a w Löcknitz zmarły
niedawno Gerhard Scherer, znali się nie
tylko na oficjalnej stopie. Odwiedzali się
wzajemnie i prześcigali w pomysłach, jak
współpracę uczynić bogatszą, bardziej
efektywną i atrakcyjną dla uczniów z obu
krajów. Ostatni projekt wspólnej rozbudowy
bazy dydaktycznej obu szkół okazał się,
nie tylko symbolicznie, przysłowiowym
„gwoździem do trumny”.
O ile jeszcze na otwarciu nowych obiektów
Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz
do przecięcia wstęgi zaproszono dyrektor
polskiej szkoły z Polic, to już w czasie uroczystego otwarcia hali sportowej w Policach
dyrektor szkoły w Löcknitz został pominięty.

To niby drobiazg, ale Gerhard Scherer mówił mi o tym z żalem i smutkiem. Kto wie,
czy nie była to kropla, która przepełniła
czarę goryczy? Wielokrotnie chciał odejść
z niełatwej funkcji. Jego misja, choć była
pasmem sukcesów dydaktycznych, nie
była łatwa. Szczególnie w takim otoczeniu
społecznym jak to małe, przygraniczne
miasteczko.
Nie wszystko się udawało, na przykład
integracja pozaszkolna uczniów z Polski
i Niemiec. Po zajęciach uczniowie wracali
do siebie: Niemcy do domów rodzinnych,
Polacy do Polic. A gdzie czas na lekcje, normalne życie młodego człowieka? Należy ich
podziwiać, że w tych warunkach większość
z nich kończyła niemiecką szkołę z wyróżnieniem lub bardzo dobrymi wynikami. Nic
więc dziwnego, że w większości studiowali
w Niemczech, a potem szukali pracy za
granicą. Dobrze znali język niemiecki,
mieli niemiecką maturę lub dyplom wyższej
uczelni, a przez to szybko odnajdywali się
na niemieckim rynku pracy. Dziś są ambasadorami polskości od Bundestagu po
firmy działające na polskim rynku.

Löcknitz to gimnazjum, ale nie tylko. Warto
odwiedzić stary zamek, który kiedyś strzegł
Fot. b.t.
granicy pomorsko-brandenburskiej.
Gerhard Scherer, dyrektor Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz, zmarł nagle.
Pół roku wcześniej jego partnerka z Polic,
Beata Golisowicz, została „wyeliminowana”
w trakcie zakwestionowanego teraz przez sąd
konkursu na dyrektora szkoły. Tajemnicą
poliszynela jest, że swoją bezkompromisową
postawą naraziła się polickiemu staroście.
Nie chciała się zgodzić, aby efekt polsko-niemieckiego projektu – hala sportowa Zespołu
Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
– został przejęty przez starostwo, a tego
żądano w zamian za finansowe wsparcie
budowy, ślimaczącej się z winy wykonawców.
Starostwo przetrzymało protesty grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.
Dokończenie na str. IV
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O pieniądzach Pomeranii
Dokończenie ze str. I
– Fundusz Małych
Projektów był bardzo
popularny w kończącym się okresie finansowania.
Paweł Bartnik: –
Dlatego ustaliliśmy
z partnerami niemieckimi, że jeśli
Fot. b.t.
chodzi o przyszły
okres programowania, chcemy zwiększyć pulę pieniędzy na ten fundusz:
Niemcy chcą go u siebie podwoić, my
u siebie zwiększyć o jedną trzecią.
Dyskutujemy o maksymalnej wielkości wspierania tych projektów. Niemcy
mówią, że zadowalałoby ich 30 tys.
euro, my – 50 tys. euro, co wynika
z oczekiwań naszych beneficjentów.
Rozmowy trwają.
– Czy grupa robocza mówiła też
o mikroprojektach?
Paweł Bartnik: – To jest nowość,
chodzi o projekty do 1800 euro. Na
przykład: dwie klasy szkolne, jedna
z Polski, druga z Niemiec, chcą spotkać
się na jednodniowe wspólne zajęcia

PROJEKTY

warsztatowe. Obaj partnerzy szybko mogą uzgodnić szczegóły i złożyć
wniosek. Suma nie jest oszałamiająca, dlatego o przyznaniu pieniędzy nie
decydowałaby komisja, lecz dyrektorzy
obu biur euroregionu, ze Szczecina
i Löcknitz. Chodzi o to, żeby decyzja
była szybka, a umowę można było
podpisać w zasadzie z dnia na dzień.
Zgodę niemieckiego partnera na coś
takiego już mamy.
Irena Stróżyńska: – I aprobatę odpowiednich urzędów w Polsce. Dopracowujemy szczegóły.
– Jakie będzie zainteresowanie Funduszem Małych Projektów w nowym
okresie finansowania?
Paweł Bartnik: – Na pewno bardzo
duże. Dlatego staramy się o zwiększenie
go po polskiej stronie o jedną trzecią,
do 11 mln euro, a Niemcy u siebie do
około 8 mln euro.
Irena Stróżyńska: – W Interregu IV,
czyli w kończącym się programie, powstało bardzo wiele inwestycji, choćby
Basteja w Stargardzie czy hale w Policach i Człopie, których realizatorzy są
zobligowani do tego, by utrzymać te
projekty przez pięć lat poprzez organi-

zację imprez polskoniemieckich. Potrzebują więc wsparcia
i Fundusz Małych
Projektów jest też
po to, by im pomóc.
Paweł Bartnik:
– Chcielibyśmy również, żeby w ramach
Fot. b.t.
realizacji Funduszu
Małych Projektów beneficjenci mogli robić zakupy niezbędne do przeprowadzenia konkretnego projektu i potem z tego
korzystać. Nie będą to jednak mogły być
inwestycje wymagające pozwolenia na
budowę. Dla nich są inne fundusze.
– Od kiedy będzie można składać
wnioski na dofinansowanie projektów
realizowanych w nowym okresie finansowania?
Irena Stróżyńska: – Dokładne terminy jeszcze podamy, ale przyjmijmy,
że od stycznia przyszłego roku, po
zatwierdzeniu programu operacyjnego
przez Komisję Europejską.
– Wnioski już można przygotowywać. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB

PROJEKTY

Wokół Zalewu Szczecińskiego

czcie pomorskiej, widokówkom,
znaczkom pocztowym, pomorskiemu szkutnictwu oraz występy
taneczne, bowiem Wolgast ma
stać się miastem tańca i ruchu.
Kolejne miejsca na trasie (26
i 27 maja) to Burg Klempenow,
gdzie przewidziano prezentacje
artystów ze Schloss Bröllin e.V.
i szczecińskiej Akademii Sztuki
oraz Wietzow, gdzie również
odbędą się prezentacje sztuki
współczesnej.
28 maja na trasie znajdzie się
Ueckermünde, Trzebież, a dzień
później Wolin. W plenerze zaprezentowane tam zostaną filmy: „Sploty jednego warkocza”
Pawła i Michała Kulików, „Meines Vaters Haus – Dom Mojego
Ojca” Michaela Majerskiego,
„Polska Love Serenade” Moniki
A. Wojtyłło i „Weselna Polka”
Larsa Jessena. Wydarzeniem
dnia będzie recital fortepianowy
Sławomira Wilka.
Festiwal zakończy się 30 maja w Świnoujściu i Bansinie.
Szczegóły: www.facebook.com/
festiwalkukuka.

Współpraca Dobrej i Blankensee

Transgraniczna Królowa Róż
POŁOWA kwietnia, pogodne
sobotnie przedpołudnie. Przed
zabytkowym kościółkiem
w podszczecińskim Buku
krzątanina, nawoływania po
polsku i niemiecku.
Kilkanaście osób, uważnie obserwowanych przez parę bocianów
z pobliskiego gniazda (boćki dopiero się urządzały), ciężko pracuje (z
przerwą na grochówkę i chleb ze
smalcem) nad stworzeniem różanej
rabaty pod wezwaniem Elizabeth von
Arnim. Angielska pisarka mieszkała
w tej okolicy dawno, ponad sto lat
temu. Stworzyła piękny ogród, kochała róże. Teraz stała się inspiracją
dla stworzenia polsko-niemieckiego
Festiwalu Róż.

Sadzenie róż przed kościołem w Buku 
***
Oficjalnie sprawy mają się tak:
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa (Fundusz Małych
Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) gminy Dobra
i Blankensee rozpoczęły realizację
wspólnego projektu „Polsko-niemiecki Festiwal Róż”. Projekt zakłada
organizację spotkań, warsztatów,
konkursów oraz imprezy plenerowej.
Cel? Zacieśnianie współpracy między
mieszkańcami gmin, sąsiadujących
przez granicę. Tematem przewodnim
spotkań jest działalność hrabiny
3239-14-B

Elizabeth von Arnim, znakomitej
pisarki i ogrodniczki, która na przełomie XIX i XX wieku żyła i tworzyła
w miejscowości Rzędziny (wówczas
Nassenheide). Była również związana
z dzisiejszą gminą Blankensee, a to
ze względu na przyjaźń z ówczesnym
pastorem.
***
Zacieśnianie współpracy… Brzmi
dość sztywno. Jak jest w praktyce?
Goście z Blankensee zjawiają się
na każdym, realizowanym w ramach
projektu, spotkaniu. Odkrywają debiutancką powieść „Elizabeth i jej
ogród”. Słuchają uważnie, kiedy
Elżbieta Bruska, bodaj największa
obecnie w Polsce znawczyni życia
i twórczości Elizabeth von Arnim, ze
swadą i czułością opowiada o swojej

Fot. Berenika LEMAŃCZYK

ulubionej bohaterce. Dopytują, są ciekawi wszystkiego. Podczas spotkania
w fantastycznej szkole podstawowej
w Mierzynie obie strony – polska
i niemiecka – oswajają się ze sobą.
Ale już w kościółku w Buku witamy
się jak starzy znajomi. Goście z Niemiec przez małe okienko w murze
zaglądają do krypty (jest trumna,
otwarta, ale pusta!), podziwiają zabytkowy drewniany ołtarz i… ozdobne
metalowe żyrandole.
– Gdybyśmy w naszym kościele
w Blankensee mieli takie ładne lampy, to może mój mąż częściej by ze
mną chodził na mszę – żartuje jedna
z uczestniczek spotkania.

Niemcy kwiatków przed kościołem
nie sadzą, co nie umyka uwadze
gospodarzy. Na następne spotkanie
poświęcone Elizabeth von Arnim
goście z Blankensee zapraszają do
Niemiec, w maju. Może wtedy role
się odwrócą.
***
Maj zapowiada się bogato. Zostaną
ogłoszone konkursy na najpiękniejsze
ogrody w gminach Dobra i Blankensee, konkurs fotograficzny, ilustrujący
najpiękniejsze róże i różanki, konkurs
plastyczny dla dzieci, którego motywem przewodnim będzie królowa
kwiatów.
Ogłoszenie wyników i ekspozycja
prac odbędzie się podczas imprezy plenerowej „Festiwal Róż” 14
czerwca w Folwarku „Skarbimierz”
w Skarbimierzycach. Wtedy też będzie można zobaczyć m.in. autorskie
pokazy strojów i biżuterii kwiatowej,
wystawy twórców, inspirowane naturą, prace konkursowe, projekty
i realizacje ogrodów różanych, występy artystyczne. Uczestnicy będą
mogli wziąć udział w miniwarsztatach florystycznych, ogrodniczych,
rękodzielniczych, konkursie wiedzy
o Elizabeth von Arnim. Wybiorą
Transgraniczną Królową Róż.
***
Na ławkach w kościele w Buku
ustawiono tace z ciastem. Jemy. Pijemy kawę z termosów. Rozmawiamy.
O hrabinach, książkach, ogrodach,
kościołach, historii… Ale skoro o historii, to nieuchronnie także o polskoniemieckim sąsiedztwie, dzisiaj, tu
i teraz, ale z niewesołym historycznym
tłem. No więc my im wygarniamy,
że Niemcy wyrządzili wiele zła, że
trudno im ufać. Oni na to, że Polacy
kradną cielaki i kurczaki. I już, kiedy
to wszystko mówimy, wiemy, że to nie
do końca tak… Że kiedy tylko się
spotkamy i porozmawiamy, wszystko zaczyna wyglądać nieco inaczej,
delikatnie zmienia proporcje. Bo
przecież ani my im nie wyglądamy na
morderców kurczaków, ani oni nam
na ogarniętych potrzebą zamordowania każdego napotkanego Polaka.
Tak więc coś jest w tym zacieśnianiu
współpracy. Pytanie – jak długo będzie nam się chciało zacieśniać…?
Tak czy siak w Dobrej i Blankensee
próby trwają. A patronuje im Angielka
z charakterem, Elizabeth von Arnim.
***
Patronat medialny nad Festiwalem
Róż objął „Kurier Szczeciński”.

Berenika LEMAŃCZYK

PUBLICYSTYKA

Festiwal KuKuKa
OD 23 do 30 maja wokół Zalewu
Szczecińskiego trwać będzie tegoroczny Festiwal KuKuKa, organizowany przez artystę fotografika
Andrzeja Łazowskiego ze Szczecina
i Martina Schrötera z Berlina.
Zacznie się 23-24 maja w Greifswaldzie. W programie jest m.in.
spotkanie z pisarką Brygidą Helbig, taneczny performance Fine’a
Kwiatkowskiego i Willehada Grafenhorsta, koncert jazzowy, spotkania i widowiska na rynku Starego
Miasta oraz w porcie.
Dzień kolejny to spotkania
w Muzeum Historyczno-Technicznym w Peenemünde, zatytułowane „Wind der Freiheit”
– „Wiatr Wolności”, poświecone
przede wszystkim 25. rocznicy
obrad polskiego „okrągłego stołu”. Przewidziano też rozmowy
ze świadkami historii, koncert
„Opera dla Europy”, festyn z latarniami.
Kolejnego dnia festiwal zawita
do nadmorskiej wsi rybackiej
Freest i do książęcego Wolgastu.
Będzie tam parada okrętów,
warsztaty poświęcone dawnej po-

Pomysłodawcy i twórcy festiwalu Andrzej Łazowski (z lewej) i Martin Schröter


Fot. KuKuKa

PROJEKTY

Podpatrywanie bocianów

Owocna współpraca
OKRES przedświąteczny
uczniowie kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie spędzili
na spotkaniu z niemieckimi rówieśnikami. Od czterech lat uczestniczą w warsztatach ekologiczno-językowych w Plöwen koło Löcknitz. Zostali zaproszeni przez organizację ekologiczną Sielmanns
Natur Ranger.
W warsztatach, dofinansowanych przez Euroregion Pomerania, uczestniczyli także uczniowie
Szkoły Podstawowej (Grundschule)
w Löcknitz. Były to bardzo intensywne cztery dni. Dzieci poznawały świąteczne zwyczaje, robiły
kurczaczki z pomponów, były na
wycieczce w ośrodku opiekującym
się bocianami w Papendorf, gdzie

budowały gniazdo dla bocianów
i zbijały budki lęgowe. Dużym
przeżyciem było podpatrywanie
bocianów z odległości kilku metrów. Okazało się, że żaby wcale
nie są ich przysmakiem, bo jedzą
przede wszystkim ryby, ślimaki,
drobne ssaki.
Punktem kulminacyjnym spotkania było założenie sadu w celu
zachowania bioróżnorodności.
Dzieci posadziły wysokopienne
wiśnie, jabłonie i grusze. Było to
dla nich trudne zadanie. Musiały
wykopać półmetrowe doły, wbić
pale podtrzymujące drzewka, założyć osłonki przed zwierzętami. Po
wykonanej pracy z dumą patrzyły
na rzędy posadzonych drzew.

Ewa PRUSIŃSKA

W Plöwen dzieci rozmawiały o świecie przyjaznym także dla zwierząt


Fot. Ewa PRUSIŃSKA
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Negatywne skutki pozytywnych przemian

Malmö i sprzeczności
FESTIWAL

Soyka
w Greifswaldzie
2 MAJA zaczyna się w Greifswaldzie
XXIII Festiwal Kultury Północy „Nordischer Klang” (Brzmienie Północy).
W tym roku organizatorzy uruchomili
stronę internetową w języku polskim.
Greifswald intensywnie rozwija kontakty
z państwami basenu Bałtyku, w tym ze
Skandynawią. Na uniwersytecie prowadzi się odpowiednie kierunki studiów.
W koncercie inauguracyjnym 2 maja
wystąpią znani muzycy z Finlandii, kolejnego dnia zapowiadane są koncerty
artystów fińskich, czołowych rockowych
muzyków norweskich, orkiestr z Greifswaldu i Lund, Stanleya Samuelsena
z Wysp Farerskich, a 6 maja wystąpi
Stanisław Soyka z grupą Roger Berg Big
Band z regionu Öresund w pobliżu Malmö i Kopenhagi. Organizatorzy piszą, że
„lider zespołu Roger Berg przygotował
program specjalny z udziałem Stanisława Sojki, jednego z największych
geniuszy polskiej muzyki. To będzie
namiętny performance z ponadczasowymi przebojami. Sojka wykona też
kilka swoich polskich utworów przy
akompaniamencie fortepianu”.
Nordischer Klang potrwa do 12 maja. W jego bardzo bogatym programie
są kolejne koncerty, projekcje filmów,
wystawy, dyskusje o oświacie.
Ze Szczecina do Greifswaldu nie jest
daleko, a ze Świnoujścia blisko. (b.t.)

ROZMOWA

NICZYM Śpiąca Królewna Szczecin
ocknął się po latach drzemki i ujawnił swą
nową miłość do Skandynawii. Od nowego
roku akademickiego będzie w końcu
na uniwersytecie skandynawistyka!
Na początku maja odbyły się Dni
Skandynawskie. To wystarczające
powody, by pokusić się o rzut oka przez
Bałtyk, na Malmö, miasto partnerskie
Szczecina.
Malmö jest miastem nieustannych przemian.
Najpierw z nic nieznaczącego gospodarczo
miejsca na pograniczu stało się w połowie
XIX wieku jedną z większych metropolii przemysłowych Skandynawii. Gwarantem rozwoju
była rodzina przemysłowców Kockum, którzy
dzięki budowie mostów, wagonów kolejowych,
a przede wszystkim statków uczynili z Malmö
robotniczą metropolię. Ale nazwa „Kockum”
stała się też symbolem upadku miasta. Gdy
w 2002 r. został zdemontowany i wywieziony
morzem do Korei Południowej dźwig ze stoczni
Kockum, skończyła się pewna era. Dla Malmö
oznaczało to nie tylko kryzys ekonomiczny,
lecz przede wszystkim ciężki kryzys tożsamości. Wiele osób pytało, dlaczego to miasto
właściwie jeszcze istnieje?
Już w latach 90. XX wieku dokonała się
w Malmö gospodarcza przemiana, która do
dziś odmienia wizerunek miasta. Nastąpiło
odejście od przemysłu ciężkiego na rzecz
nowych, przyszłościowych gałęzi gospodarki.
Tam, gdzie wcześniej budowane były potężne
statki, na przełomie tysiącleci usadowiły się
małe i średnie firmy IT, biotechnologiczne
i technologii ochrony środowiska. Nowym
symbolem miasta stał się ukończony w 2005
roku Turning Corso, być może najbardziej
ekstrawagancki wieżowiec na północy Europy.
W porcie zachodnim, na dawnych terenach
stoczni Kockum, na początku nowego tysiąclecia
powstała projekcja nowoczesnego i ekologicznego miasta przyszłości. Firmy innowacyjne,

nowa szkoła wyższa, port żeglarski i szykowne
apartamenty propagują inne Malmö, które
nigdy nie zechce brudzić sobie rąk.
Problemem jest tylko (i aż!) to, że wielu
mieszkańców miasta nie może w tym awansie uczestniczyć. Dlaczego? Otóż Malmö to
przecież nie tylko Turning Corso, lecz także
szwedzkie wielkie miasto z wieloma potężnymi
sprzecznościami społecznymi. Już w latach 70.
liczne rodziny z klasy średniej odwróciły się
do niego plecami i przeniosły do jednorodzinnych domków w okolicznych gminach. Już od
dziesięcioleci, jak miecz Damoklesa, wisi nad
miastem problem bezrobocia. Żadnej pracy nie
ma dziś 15 proc. mieszkańców, szczególnie wśród
rodzin o korzeniach imigranckich. Dla wielu
Szwedów dzielnice takie jak Rosengard stały
się symbolem błędnej polityki integracyjnej.
Życie z dala od Turning Corso sugestywnie
opisał w swojej autobiografii Zlatan Ibrahimowic. Nowe Malmö nie daje wielu ludziom
żadnych perspektyw. Nic w tym względzie nie
zmienił most Öresund, który od 2000 roku łączy
miasto z Kopenhagą, dynamiczną metropolią
gospodarczą, mimo że według statystyk od
czasu jego budowy powstało tylko w prowincji
Skane (Skanii), której Malmö jest stolicą, 60
tysięcy nowych miejsc pracy.
Ten pozytywny trend jest jednak w jaskrawej sprzeczności z prawie 40-procentowym
bezrobociem w rodzinach imigranckich pozaeuropejskich. Rozgoryczenie z tego powodu
jest w ostatnich latach przyczyną wciąż nowych
zamieszek, przypominających niepokoje na
przedmieściach wielkich miast Francji. Malmö
od lat walczy też z problemem przestępczości,
antysemityzmu i skrajnie prawicowej przemocy. Całkiem niedawno neonaziści ciężko
poranili wiele osób.
Dlatego rozstrzygające dla pozytywnego
rozwoju Malmö będzie to, czy uda się zbliżyć
do siebie dwa różne światy społeczne z Västra
hamnen i Rosengard, aby rozładować napięcia.
Sygnały są zachęcające. W reakcji na atak

Turning Corso, najbardziej ekstrawagancki wieżowiec na północy Europy
neonazistów ponad 10 tysięcy mieszkańców
miasta wyszło niedawno na ulice, by protestować przeciwko rasizmowi i ksenofobii. W jaki
sposób może funkcjonować udana integracja,
pokazał w ostatnich latach najbardziej znany
klub piłkarski w mieście. Gdy zespół Malmö
FF po raz siedemnasty sięgnął po tytuł mistrza
Szwecji, wszyscy mieszkańcy razem świętowali
na ulicach.

Martin HANF
■■ Wolny dziennikarz, nauczyciel w IX LO
w Szczecinie

Integracja i tendencje do renacjonalizacji

Jaka przyszłość Unii i Europy
– mówi Kai-Olaf Lang, analityk berlińskiej Fundacji Nauka i Polityka
– NIEBAWEM minie dziesięć lat od
wstąpienia Polski i dziewięciu innych
państw środkowo-wschodniej i południowej Europy do Unii Europejskiej.
Co Unia zyskała na tym?
– Strefę stabilności i wielu proeuropejskich członków. Polska i inne
państwa przystąpiły do Unii, ponieważ
chciały więcej Europy, więcej solidarności, większej wspólnoty na przykład
w polityce zagranicznej i energetycznej.
Przy wszystkich problemach, z jakimi
zmaga się dziś Unia, trzeba zapytać,
co byłoby, gdyby te kraje nie przystąpiły
do UE? Na wschodnich i południowo-wschodnich krańcach Europy Unia
miałaby za sąsiadów kraje częściowo
z pewnością skonsolidowane, ale znajdujące się na niejasnej drodze politycznej i gospodarczej. Tak więc UE zyskała
nie tylko nowe rynki, ale też stabilnych
partnerów, którzy współtworzą Europę.
– Postrzeganie Polski w krajach
UE zmieniło się in plus. Pracujący za
granicą Polacy wciąż jednak muszą
zmagać się z negatywnym stereotypem
Polaka. Dlaczego sukces polskich elit
nie przekłada się w innych krajach
na poprawę wizerunku przeciętnego
Polaka?
– Chodzi o dwie różne sfery: pierwsza to elity polityczne i tu rzeczywiście
dokonała się niezwykła zmiana. Przed
wejściem Polski do UE mówiono, że
będzie ona krnąbrnym partnerem.
Dzisiaj niektórzy mówią, że Polska to
nowe Niemcy, kraj, który zajmuje pozytywną postawę w sprawie integracji
europejskiej i bardzo podkreśla znaczenie wspólnych instytucji, na przykład
Parlamentu Europejskiego albo Komisji
Europejskiej. Z drugiej strony jest sfera
społeczna. Patrząc na wyniki badań

w Niemczech, wizerunek przeciętnego
Polaka również się poprawił, choć nie
tak bardzo jak elit.
– Czy Unia gotowa jest nie tylko mówić jednym głosem, lecz także
wspólnie działać? Rozbieżności, dbanie o narodowe interesy, a nie interes
Wspólnoty widać w dyskusji o sankcjach UE wobec Rosji.
– Unia mówi jednym głosem w tych
sprawach, w których istnieją jasne kompetencje wspólnoty, np. w sprawach
handlu zagranicznego i zagranicznej
polityki walutowej strefy euro, bo tu
państwa członkowskie nie mają nic
do powiedzenia. Ale w tych sferach,
gdzie UE funkcjonuje jako „konglomerat
państw”, a do tego należy zewnętrzna
polityka bezpieczeństwa, Unia mówi
wieloma głosami. Głównym problemem
nie jest jednak to, by zawsze działała
jako całość, lecz by działania w ogóle
były podejmowane. Akcja ministrów
spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego w Kijowie nie była akcją Unii
Europejskiej, lecz jedynie kilku państw
członkowskich, zaaprobowanym przez
resztę państw. Ważniejsze od ciągłego
apelowania, by mówić jednym głosem,
jest więc to, by działać. I tu mniejsze, ale
reprezentatywne grupy państw, mogą
być bardzo przydatne.
– Na ile Wspólnota jest atrakcyjna
dla państw aspirujących do niej: Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, krajów bałkańskich, skoro prawdopodobnie nigdy do
Unii nie wstąpią, a jeśli, to w odległej
perspektywie?
– Myślę, że dla krajów leżących
na wschodnich obrzeżach UE czy na
zachodnich Bałkanach Unia jest nadal
atrakcyjna ze względu na swój rynek,
dobrobyt i wewnętrzną stabilność.

Fot. archiwum

Szczególnie dla tamtejszych społeczeństw, bo dla elit rządzących integracja z Unią mogłaby często oznaczać
pożegnanie się z przywilejami. Unia dla
krajów aspirujących jest też projektem
modernizacyjnym. Chodzi o możliwość
przyłączenia się do jej rynków pracy
i zbytu, czyli partycypacji w dobrobycie.
– Czy Europie grozi nowa zimna
wojna i żelazna kurtyna w związku
z aneksją Krymu i oporem Rosji wobec
własnej drogi Ukrainy?
– Nie sądzę. Na krańcach Unii
powstanie raczej rodzaj szarej strefy
buforowej, czyli regionu, o którym nie
bardzo będzie wiadomo, do kogo należy
i wobec którego Unia nie będzie w stanie zastosować choćby jakiegoś „odchudzonego” wariantu rozszerzenia, by je
reformować. Dlatego moim zdaniem nie
powstanie nowa żelazna kurtyna, ale
raczej jakiś stan przejściowy. Chyba że
Ukraina przestanie istnieć w dzisiejszych
granicach. Wtedy jej centrum i zachód
będą dążyć do integracji z UE, a wschód
stowarzyszy się z Rosją.

– Czy Ukraina może się rozpaść?
– Myślę, że raczej stanie się państwem na kształt Bośni, w której skład
wchodzi Republika Serbska, więc jakiś
twór quasi-państwowy, hamujący reformy całego kraju. Wariant szybkiego
przejęcia wschodu Ukrainy przez Rosję,
jak to było z Krymem, jest dla Rosji pod
wieloma względami zbyt trudny. Sądzę
więc, że nie będzie dążyła do formalnej
aneksji kolejnych części Ukrainy, tylko
do zamrożenia konfliktu.
– Partnerstwo wschodnie miało pomóc ustabilizować sytuację na wschodzie Europy. Nie udało się. Jaka jest
jego przyszłość?
– Kilka lat temu w Rosji podśmiewano się z partnerstwa wschodniego,
a polityki wschodniej UE nie traktowano
poważnie. Najwidoczniej teraz Rosja
doszła do wniosku, że jeśli Ukraina
zbliżyłaby się do Unii w ramach umowy stowarzyszeniowej, byłoby to zbyt
groźne dla rosyjskich wpływów politycznych. Dziś wyzwaniem dla partnerstwa wschodniego byłoby nie tyle
podpisanie umowy stowarzyszeniowej
z jakimś państwem, lecz jej zrealizowanie z rządem i administracją tego
państwa, ze społeczeństwem, które
akceptuje związane z tym reformy. Samo podpisanie umowy z krajem, którym
nie da się rządzić, niczego w tym kraju
nie zmieni.
– Punktem zapalnym w przeszłości wielokrotnie były pogranicza, tak
bywa i dzisiaj. Jak może kształtować
się sytuacja na pograniczu polsko-niemieckim? Czy nie powinno się zwracać
właśnie teraz baczniejszej uwagi na
pogranicza?
– Na pewno powinno się rejony
przygraniczne poddać bacznej uwadze,

choć to zależy też od tego, jaka to
granica. Pogranicze polsko-niemieckie jest od początku zdane na pewne
ułomności. Między obu państwami jest
nie tylko ostra granica językowa, lecz
także granica między słabo rozwiniętymi regionami po obu jej stronach.
Myślę, że trzeba wzmocnić tzw. szersze
pogranicze. Mieszkając w Berlinie, nie
uważam się za mieszkańca pogranicza.
Jednocześnie Berlin i Poznań, Drezno
i Wrocław są naturalnymi jego klamrami. Należałoby więc wspierać to,
o czym mówi się od dawna: transport,
komunikację, połączenia drogowe, myśląc w szerszych kategoriach.
– 25 maja będą wybory do Parlamentu Europejskiego? Jaka będzie
Europa po nich? Wydaje się, że eurosceptycy są silni jak nigdy dotąd.
– Eurosceptycy i nacjonaliści od
zawsze zasiadali w Parlamencie Europejskim. Z reguły nie są w stanie zawiązać długotrwałej kooperacji i w niej
wytrwać. Na pewno tym razem będzie
ich więcej, co utrudni centrolewicy albo
centroprawicy stworzenie większości
z mniejszymi partnerami. Wobec tego
trend do wielkiej koalicji konserwatystów z Europejskiej Partii Ludowej
z socjaldemokratami będzie chyba
silniejszy niż dotąd. Ważniejszy moim
zdaniem jest jednak wzrost nastrojów
eurosceptycznych w samych państwach
członkowskich. Jeśli ugrupowania eurosceptyczne i nacjonalistyczne zdobędą
większość lub choćby umocnią swoją
pozycję w jakimś państwie, to wówczas
państwa te staną się w UE znacznie
trudniejszymi partnerami, co może
prowadzić do dalszej renacjonalizacji
Europy.
 Rozmawiała Monika STEFANEK
3239-14-C
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AKTUALNOŚCI

■■ BRANDENBURGIA jest
gospodarzem VII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się 8-9 maja w Poczdamie.
Głównym tematem debat będzie
polityka europejska, a hasłem:
„Europa przed wyborami. Jaki
wybór ma Europa?”. Po raz
siedemnasty wręczona zostanie Polsko-Niemiecka Nagroda
Dziennikarska, nosząca od tego
roku imię Tadeusza Mazowieckiego. Wśród nominowanych
znaleźli się Agata Rokicka z Polskiego Radia Szczecin za reportaż o uroczystościach na górze
Golm i szczecińscy filmowcy
Michał i Paweł Kulikowie za film
„Sploty jednego warkocza”. Po
raz pierwszy zostanie wręczona
nagroda w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”, ufundowana przez Brandenburgię.
■■ POLSKA i Niemcy uzgodniły
tekst nowej umowy o współpracy policji obu krajów. Umowa,
która ma być podpisana w maju, da policjom obu krajów
prawo do ścigania przestępców także na terenie kraju
sąsiedniego.
■■ W LÖCKNITZ powstała Rada
Prewencyjna (Präventionsrat),
ciało doradcze burmistrza, powołane na wzór podobnych
gremiów w całej Meklemburgii-■
-Pomorzu Przednim. Do rady
weszli urzędnicy lokalni, policjanci z Anklam i Löcknitz,
nauczyciel Gimnazjum Polsko-Niemieckiego, pastor, działacze ruchu antynazistowskiego,
polscy mieszkańcy pogranicza:
Edward Orłowski (Ramin), Katarzyna Werth (Löcknitz), Witold
Bachorz (Pampow).
■■ ANNETE Klein kończy urzędowanie jak konsul generalna
RFN w Gdańsku. Nowym konsulem generalnym Niemiec
w Gdańsku została mianowana
Cornelia Pieper, polonistka, b.
przewodnicząca FDP w Saksonii-Anhalt, wiceminister spraw
zagranicznych RFN w latach
2009-2013.
■■ SŁUŻBY specjalne RFN
ostrzegły przede wszystkim polityków przed rosnącą ostatnio
aktywnością wywiadu Rosji na
terenie Niemiec.
■■ KONCERN energetyczny
MIRAG zwiększa wydobycie
węgla brunatnego w okolicach
Lipska. W związku z planowanym zajęciem przez kopalnię
wsi Pödelwitz planowane jest
przesiedlenie jej mieszkańców
do pobliskiego Groitzsch.
■■ WIELKĄ dyskusję w Niemczech wywołała publikacja
dzienników Martina Heideggera (1889-1976), jednego z najważniejszych filozofów świata
w XX wieku. W zapiskach z lat
trzydziestych nie kryje on swego
poparcia dla nazizmu i eksterminacji Żydów.
■■ ZAKŁADY Chemiczne „Police” sprzedają nawozy wieloskładnikowe i mocznik spółce
Beiselen z Ulm. Firma Beiselen
to jedna z głównych spółek
handlowych w Niemczech, działających w obrębie rolnictwa.
■■ PAŃSTWOWA Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. otworzyła
Akademickie Centrum Studiów
Niemcoznawczych i Europejskich. Projekt przygotowała
grupa pod kierunkiem prof.
Zbigniewa Czachóra. Centrum
będzie prowadzić prace studyjne,
badawcze i edukacyjne.
■■ PROFESOR Irena Lipowicz,
rzecznik praw obywatelskich,
była pełnomocnik rządu RP ds.
kontaktów polsko-niemieckich,
otrzyma 12 maja Nagrodę Uniwersytetu Viadrina za wybitne
zasługi dla rozwoju stosunków
między obu krajami. Laudację
wygłosi prof. Gesinne Schwann,
była rektor Viadriny.

przez granice

Koniec pewnej epoki
Dokończenie ze str. I
Nowa dyrektor miała nie tylko
kontynuować, ale i twórczo rozwijać
współpracę z gimnazjum w Löcknitz. Szybko jednak okazało się, że
ją zwija. Projekty przygotowane na
trwający rok szkolny nie są w ogóle
realizowane. Nauczyciele, którzy
mieli je prowadzić, zostali odsunięci
od współpracy z Niemcami. Pełniąca obowiązki dyrektora gimnazjum
w Löcknitz z żalem mówi mi, że
brak jest kontaktów, nie mówiąc już
o spotkaniach, nowych projektach
lub bodaj pomysłach. Słowem brak
jest współpracy, bo trudno tym

DEBATY

mianem określać fakt, że polscy
uczniowie dojeżdżają z Polic do
Löcknitz. To reguluje umowa na
wyższym niż obie szkoły szczeblu.
Co zatem robić? Jak przywrócić
temu sztandarowemu projektowi
polsko-niemieckiego pogranicza
dawny blask i znaczenie? Musi
zostać przeprowadzony nowy konkurs, tym razem zgodnie z prawem.
Powiat w Policach musi zmyć
złe wrażenie, jakie zafundował
sobie całą tą sprawą. Myślę, że
dobrym sposobem byłoby nadanie hali sportowej, zbudowanej
w ramach polsko-niemieckiego
projektu szkolnego, imienia właśnie

Gerharda Scherera. Człowieka,
któremu ją zawdzięczamy. Sportowca i wychowawcy wielu pokoleń
sportowców, Niemca niezwykle
zasłużonego dla współpracy na
polsko-niemieckim pograniczu.
Gerhard Scherer kochał Polskę
i Polaków. Rozumiał nas.
Byłby to nie tylko piękny gest
wobec tego człowieka, ale też
widomy znak, że nie traktujemy
współpracy w euroregionie tylko
jako formy wydawania unijnych
pieniędzy, lecz także stawiania
kamieni milowych na drodze ku
zjednoczonej Europie.

Zbigniew PLESNER

Polska w szkole – Portal dla niemieckich uczniów

„Noch ist Polen nicht verloren!”
„JESZCZE Polska nie zginęła” – użyłem niemieckiego
tłumaczenia pierwszego wersu naszego hymnu narodowego
nie bez powodu. W języku niemieckim zdanie to ma jeszcze
znaczenie przenośne. Oznacza sytuację, która wprawdzie
jest niezwykle ciężka, ale mimo wszystko nie beznadziejna.
„Nadzieja umiera ostatnia” – chce się użyć w tym kontekście
tytułu wspomnień Halina Birenbaum.
DO takich trudnych spraw, ale
mających jeszcze szansę rozwiązania, należą polsko-niemieckie spory
podręcznikowe. Miałem się o tym
okazję ostatnio przekonać, analizując
polskie i niemieckie podręczniki pod
kątem ukazania I wojny światowej.
Całkowite pominięcie w niemieckich podręcznikach okupacji ziem
polskich przez wojska niemieckie
i austriackie, zniszczeń i rekwizycji, wcielania polskiego rekruta do
wojska, a w końcu rozwoju kwestii
polskiej i dążeń do wybicia się na
niepodległość, to tylko niektóre przykre, konstatacje. Pojawia się jednak
przysłowiowe światełko w tunelu.
Właśnie ruszył nowy portal dydaktyczny dla nauczycieli i uczniów.
Jego pomysłodawcą jest Niemiecki
Instytut Polski w Darmstadt, a głównymi realizatorami są dr Matthias
Kneip i Manfred Mack.
* * *
Przed wielu laty uczestniczyłem w Centrum Relacji NiemieckoFrancuskich w Genshagen (dzisiaj
Fundacja Genshagen) w konferencji,

mieszczono ponad sto tekstów
z historii i geografii na temat relacji
niemiecko-francuskich. Materiał
podzielono na sześć części: wprowadzenie, retrospekcja, konflikty,
społeczeństwo, regiony, europeizacja. Obok fachowych artykułów
i analiz zawierają one bogaty wybór
źródeł, statystyk, zdjęć, fragmenty
filmów, słuchowisk itd. Dodatkowo
zaproponowano osobny moduł ze
scenariuszami lekcji.
* * *
DeuFraMat poprzedził rozpoczęcie prac nad podręcznikiem
niemiecko-francuskim, który z pewnością był zwieńczeniem procesu
zbliżenia niemiecko-francuskiego.
Nauczyciele w obu państwach otrzymali – obok już istniejącego portalu
– ważne narzędzie w procesie szkolnym. Oczywiście, projekt podręcznika nie ograniczył się do samych
relacji bilateralnych, choć stanowią
one ważną część tych materiałów.
Powstał regularny podręcznik do
historii, z którego korzystają dziś
uczniowie w obu krajach.

poświęconej relacjom międzypaństwowym w podręcznikach szkolnych.
Uczestniczyli w niej naukowcy, autorzy podręczników i nauczyciele.
Przedstawiono portal internetowy,
jeden z pierwszych tego typu, poświęcony stosunkom niemiecko-francuskim. Użyto wdzięcznej nazwy
DeuFraMat (Deutschland Frankreich Materialien). Autorzy pomysłu,
Brigitte Sauzay, była pełnomocnik
kanclerza federalnego ds. relacji
niemiecko-francuskich oraz prof.
Rudolf von Thadden, koordynator
współpracy niemiecko-francuskiej
w niemieckim MSZ, chcieli udostępnić nauczycielom z obu krajów
materiały dydaktyczne z historii
czy geografii. Nie pominięto spraw
trudnych, zadbano o reprezentację
stanowisk każdej strony. Uwagę
zwróciły też materiały, poświęcone
konfliktom niemiecko-francuskim
i początkom procesu pojednania
i zbliżenia.
* * *
Projekt spotkał się z dużym
zainteresowaniem, szybko przygotowano wersję na płytce CD.
Z biegiem czasu na portalu za-

* * *
Szkoda, że prace nad podręcznikiem polsko-niemieckim nie
wywołały takiego zainteresowania
i entuzjazmu.
* * *
Z pewnością podręcznik powstanie za rok, może dwa. Ponieważ
istnieje wola polityczna i wsparcie
finansowe obu rządów dla tego
projektu, nie sądzę, by pojawiły
się jakieś niespodzianki. Jednak
w realizacji projektu brakuje mi
elementu oddolnego, nauczycieli
i uczniów, którzy będą w przyszłości korzystać z tych materiałów.
W naszych krajach nauczyciele
mogą korzystać z bogatej oferty
podręczników. Do każdej klasy jest
ich kilkanaście. Dlaczego mieliby
porzucić znane już tytuły i sięgnąć
po podręcznik polsko-niemiecki?
Co będzie tam bardziej atrakcyjne
od innych materiałów w znanych
już podręcznikach?
* * *
Moim zdaniem, niepotrzebnie
zrezygnowano też z innego ważnego
elementu – dyskusji publicznej.
Analizy podręcznikowe z ostatnich

miesięcy, które miałem okazję wykonać, przekonały mnie, że istnieje
ogromna potrzeba gruntownej
polsko-niemieckiej debaty w tym
zakresie. Prace nad podręcznikiem
jej nie wywołały, inicjatorem nie
stała się też komisja podręcznikowa polsko-niemiecka, naturalny
patron takich działań. Następna
konferencja tego gremium ma
być poświęcona … „Krajobrazom
kulturowym”. Temat niewątpliwie
ciekawy, tylko czy z tych najbardziej
ważkich dla szkół w obu krajach?
* * *
W tym kontekście pojawienie
się nowej inicjatywy Niemieckiego
Instytutu Polskiego w Darmstadt
można powitać, jak czyni się to zwykle na wiosnę, z dużymi nadziejami
i zadowoleniem. Nazwa portalu zawiera jednocześnie program: Polska
w szkole. Portal na kilka części: materiały (Arbeitsblätter), podręczniki,
wystawy. Podstawą opracowania
były wcześniej wydane materiały
instytutu z zakresu literatury, historii
i społeczeństwa, które spotkały się
z żywym przyjęciem nauczycieli
i uczniów. Ostatnio uzupełniły je
materiały do nauki języka polskiego.
Portal wzbogacono o filmy, wykaz
konferencji i seminariów, wskazówki
bibliograficzne, przydatne linki. Od
początku zamierzeniem autorów
portalu, cenionych animatorów
kultury polskiej i relacji polsko-niemieckich, dra Matthiasa Kneipa
i Manfreda Macka, było zaproszenie do aktywnego uczestnictwa.
Proponują w tym celu zakładkę
forum oraz abonament newslettera.
* * *
Zajrzyjmy do zakładki materiały
(Arbeitsblätter). Składa się ona
z kilku części: język niemiecki, historia, społeczeństwo, język polski,
wiedza o Polsce. W części: historia
możemy znaleźć moduł poświęcony
kolonizacji na prawie niemieckim
w średniowieczu, zakonowi krzyżackiemu, jego historii i micie, polskiej
republice szlacheckiej i „Solidarności” (uwzględniono tu problem
oporu i opozycji w komunizmie).
* * *
Jak każdy tego rodzaju nowy projekt, tak i ten wymaga poszerzania,
uzupełniania, modyfikowania. Już
teraz można jednak stwierdzić, że
nauczyciel niemiecki otrzymał ważne
narzędzie do pracy. Mogą z niego
korzystać wykładowcy różnych przedmiotów. Atrakcyjna forma przekazu,
liczne zdjęcia, fragmenty filmów,
zachęcają do pracy. Trzeba również
podkreślić, że jest to rzecz przydatna
także we współpracy uczniów w ramach wymiany szkolnej.
* * *
Autorom należą się gratulacje. Oby portal miał coraz więcej
korzystających. Zaiste: Polen ist
doch noch nicht verloren!
 Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Autor jest profesorem, dyrektorem
Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Willy’ego Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego.

WYBIERZMY SIĘ

■■ 26 KWIETNIA (69. rocznica
opuszczenia Szczecina przez wojska
niemieckie, a zajęcia przez wojska
radzieckie) otwarcie lapidarium
przy ul. Smutnej w Szczecinie-■
-Klęskowie, na starym cmentarzu
ewangelickim. Uroczystość rozpocznie się w kościele św. Stanisława
Męczennika przy ul. Kolorowych
Domów. Wezmą w niej udział Polacy
i Niemcy, byli i obecni mieszkańcy
osiedla. W zaproszeniu Wioleta Smykowska, prezes zarządu Fundacji
Kultury i Sportu „Prawobrzeże”,
i ks. Józef Filipek, proboszcz parafii św. Stanisława BM, piszą,
że „międzykulturowy charakter
wydarzenia otworzy przestrzeń do
zadumy nad złożonymi losami ludzi
i społeczeństw z perspektywy bolesnej historii”. Program: spotkanie
modlitewne gości z Niemiec (godz.
14.30), początek uroczystości (godz.
15), koncert Chóru Kameralnego
AS (dyr. Barbara Halec), kwartetu
smyczkowego AS, Angeliki Naguszewskiej (mezzosopran) i Krzysztofa Figla (organy), przejście do
lapidarium (godz. 16), uroczystość
w lapidarium (godz. 16.15).
■■ „MSZA Koronacyjna” Wolfganga
A. Mozarta, utwory m.in. Feliksa
Mendelssohna-Bartholdy’ego, Romualda Twardowskiego, Carla
Loewego, Marka Jasińskiego. Wykonawcy: Sylwia Burnicka-Kalischewska (sopran), Ewa Filipowicz
(mezzosopran), Wojciech Kuczyński
(tenor), Paweł Wiencek (bas), Chór
Akademii Sztuki w Szczecinie, Orkiestra Symfoniczna Akademii
Sztuki w Szczecinie, dyrygent: Barbara Halec – Ueckermünde, kościół
Mariacki, 7 maja (środa), godz. 19.

KONFERENCJE

■■ MIESZKOWICE, 25 kwietnia:
Polsko-Niemiecka Konferencja
„Nadodrzańskie spotkania z historią 2014”. Wygłoszne zostaną referaty na temat najnowszych odkryć archeologicznych,
nauczania historii, opieki nad
dziedzictwem kulturowym, muzealnictwa, etnografii. 26 kwietnia
uczestnicy konferencji wezmą
udział w uroczystościach rocznicy
forsowania Odry w Gozdowicach
i Siekierkach.
■■ NEUBRANDENBURG, 9-10
maja: niemiecko-polskie seminarium z okazji 10-lecia członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, organizowanie przez Europa Union
Mecklenburg-Vorpommern. Wysokimi odznaczeniami zostaną
uhonorowani dyrektorzy biura
SGP Pomerania w Szczecinie Urszula Berlińska i Paweł Bartnik.
■■ GREIFSWALD, 23-24 maja: X
Pomorska Konferencja Regionalna, organizowana przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie Pomorza
Przedniego i Fundację Friedricha
Eberta. Wśród tematów m.in.:
„Perspektywy polsko-niemieckiej
współpracy w regionie metropolitarnym – Szczecin”, „Stereotypy
polsko-niemieckie w kontekście
generacji Facebookowej”.

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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