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Berlin upamiętnia powstańców

Wołanie z Warszawy

W MUZEUM Topografia Terroru, otwarta została przedwczoraj
wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiego. W otwarciu
uczestniczyli byli powstańcy, wśród nich prezes Światowego
Związku Żołnierzy AK Leszek Żukowski oraz prezydenci Polski i
Niemiec, Bronisław Komorowski i Joachim Gauck.
MUZEUM Topografia Terroru,
do którego wstęp jest zawsze bezpłatny, znajduje się w resztkach
piwnic gmachu, gdzie w czasach
nazistowskich znajdowały siedziby
najbardziej ponurych instytucji:
SS (było tam też więzienie SS),
SD, gestapo i Głównego Urzędu

Bezpieczeństwa Rzeszy. W czasie
otwarcia wystawy prezydenci Gauck
i Komorowski przypominali, że to
właśnie w tym gmachu wydano
rozkaz całkowitego zniszczenia
Warszawy. Prezydent Komorowski mówił: „Obecność powstańców
w tym miejscu uświadamia nam, że

Wystawa o Powstaniu Warszawskim w Muzeum Topografia Terroru
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w ostatecznym rozrachunku nawet
najbardziej butny i pewny siebie
bezwzględny totalitaryzm jest bezradny wobec siły marzeń o wolności
i pojednaniu wolnych narodów”.
Prezydent Gauck podkreślał:
„Myślę, że to graniczy z cudem, że
Polska i Niemcy dzisiaj nie tylko
mają bardzo dobre stosunki sąsiedzkie, lecz że są przyjaciółmi,
którzy naprawdę się lubią. Polska
wybaczyła Niemcom, kiedy Niemcy
okazali skruchę, Polska zapomniała
o nienawiści, o braku zaufania do
Niemców, kiedy Niemcy przyznali
się do winy i błędu”.
Wystawa przygotowana została
przez Muzeum Powstania Warszawskiego, którego dyrektor uczestniczył
w otwarciu. Przedstawia dzieje Warszawy, jej rozkwit w międzywojniu,
napaść hitlerowskich Niemiec na
Polskę, polski ruch oporu i Polskie
Państwo Podziemne, przebieg Powstania Warszawskiego, zniszczenie
Warszawy.
Czynna będzie do 26 października. Muzeum Topografia Terroru
znajduje się przy Niederkirchnerstrasse 8, tuż przy słynnym Martin-Gropius-Bau. Czynne jest codziennie w godz. 10-20. Dojazd pociągiem
ze Szczecina do pl. Poczdamskiego
i dziesięć minut spacerem. (b.t.)
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4 sierpnia 1914 roku świat oszalał

Niebezpieczne
analogie
Przemysław JACKOWSKI
100 LAT temu rozpoczęła się pierwsza wojna światowa.
Nie jest ona jakoś szczególnie obecna w polskiej świadomości
historycznej i dyskursie publicznym. Postrzegana jest
raczej jako zrządzenie losu, które umożliwiło odrodzenie
się państwa polskiego. Wydarzenie szczęśliwe dla Polski,
choć dla Polaków tak samo tragiczne, jak dla innych narodów
Europy.
U NASZYCH zachodnich sąsiadów temat pierwszej wojny
i polemika, dotycząca przyczyn
i odpowiedzialności za jej wybuch, stanowi obecnie jedną
z bardziej dyskutowanych kwestii. W niemieckim spojrzeniu na
przeszłość wojna lat 1914-18 jest
katastrofą i przyczyną wszystkich
innych katastrof XX wieku, której bezpośrednim skutkiem było
powstanie totalitaryzmów komunistycznego i nazistowskiego.
Wielu historyków uważa, że druga
wojna światowa ma swe korzenie
w pierwszej, toteż mówią nie
o dwóch, lecz o jednej wojnie
światowej z 20-letnią przerwą.
Obecnie dodatkowym cieniem
nad tymi rozważaniami kładą się
wydarzenia na Ukrainie. Wielu
publicystów widzi niebezpieczną analogię do roku 1914. Dzi-

siejsze rosyjskie sny o wielkim
mistycznym narodzie, brutalny
nacjonalizm europejskich populistów, wszystko to ma swój
rodowód w XIX wieku, ale jest
jednocześnie znakiem naszych
czasów. Podobne zjawiska były
rekwizytami dramatu 1914 roku.
Także optymizm był dzieckiem
tamtych czasów. Nastrój początku
XX wieku podobny był do czasów
dzisiejszych. Analogicznie jak
dziś wydawało się, że postęp
techniczny nie zna granic. Ludzie żyli w euforii kolejnych
wynalazków, dzięki oświetleniu
elektrycznemu mieszkania i miasta wyzwoliły się z ciemności
nocy. Wojny pomiędzy cywilizowanymi narodami uważano
za niemożliwe.

torbę. Odpowiada to widocznie
stereotypowi przemytnika, aczkolwiek jeśli coś „przemycam”,
to materiały do pracy naukowej.
Tak właśnie działają stereotypy: z jednej strony mogą nas
przygotować na faktyczne różnice,
z drugiej sprowadzić na manowce.

szył lęk. Jako Polka nie zostałam
przyjęta w Niemczech Zachodnich
z otwartymi ramionami, spotkało
mnie początkowo sporo przykrych
doświadczeń. Już w pierwszych
dniach zaszokowała mnie sąsiadka,
ostro protestująca przeciw temu,
że słucham muzyki w południe.
Było to moje pierwsze zderzenie
z niemiecką pryncypialnością. Dość
wcześnie też zorientowałam się, że
słowo „Ausländer” ma w Niemczech
negatywne zabarwienie, że nie wklucza, lecz wyklucza („aus”). Zrozumiałam, że kojarzone jest z mniej
zamożnymi przybyszami z zagranicy,
przeważnie z Europy Środkowo-Wschodniej czy Południowej, bo
na przybyszy z Europy Zachodniej
raczej tak się nie mówi. Bywało,
że odrzucano mnie ze względu na
południowy wygląd, co zdarzało się
najczęściej, gdy w autobusie lub
sklepie było ciasno. Wtedy moja
obecność wydawała się zagrożeniem,
a w sytuacjach zagrożenia najsilniej
wybucha nienawiść i włącza się
mechanizm poszukiwania „kozła
ofiarnego”. Najczęściej staje się
nim właśnie obcy, który wygląda
i zachowuje się inaczej. Podobne
reakcje obserwowałam niedawno
we Frankfurcie nad Odrą, gdy do
autobusu wsiadł Rom z trójką dzieci.
W Polsce bywa podobnie. Jedyny
niemiecki student Uniwersytetu Szczecińskiego, pochodzący
z Löcknitz, skarżył mi się, że czuje
się wykluczony spośród polskich
studentów. Był starszy od nich,
innej narodowości, inaczej ubrany.
To wystarczyło, aby zdystansowali
się od niego.

Dokończenie na str. IV

Polacy, Niemcy: stereotypy, niewiedza, kulturowe różnice

Sąsiedzi, a jakże inni
Brygida HELBIG
BYWA, że denerwuje nas ktoś, kto ma inne upodobania
kulinarne, na przykład nie je mięsa, ma fryzurę albo ubiór
odbiegający od przyjętych przez nas norm, jest ateistą lub
buddystą, śpi przy otwartym lub zamkniętym oknie.
NAWET tak drobne przejawy
inności mogą z bliżej nieokreślonych przyczyn drażnić nas, choć
nie dotyczą stosunków między
narodami czy kulturami. O ile nie
mamy ugruntowanego poczucia
własnej wartości, mogą wytworzyć w nas poczucie zagrożenia,
a przynajmniej złego samopoczucia. Łatwo sobie wyobrazić, że
mechanizm ten potęguje się, gdy
dotyczy zbiorowości. Nie musi
jednak tak być.

Akceptować inność
Psychologowie przekonują,
że Inny może stać się naszym
nauczycielem, lustrem, pomocą
w samopoznaniu. Psychologia głębi mówi, że niechęć do Innego
odzwierciedla to, co odrzucone
i wyparte w nas.
Niemiecki psycholog Arno Grün
w książce „Der Fremde in uns”
(2000; „Obcy w nas”) twierdzi:
„Nienawiść do obcego zawsze ma
związek z nienawiścią do samego
siebie”. Warto o tym pamiętać, odkrywając w sobie tego typu emocje.
Oczywiście, nie chodzi o to, abyśmy
wykorzystywali Innego wyłącznie
do poznania samych siebie, ani
o to, byśmy negowali różnicę między nim a nami. Pamiętać jednak
warto, że różnica ta nie jest stała
i niezmienna, zawsze pozytywna
lub negatywna. Konstytuuje się
dopiero w spotkaniu, jest zawsze

relacją A do B. Tożsamość, jak
przekonują współczesne teorie
kulturowe, nie jest wartością stałą, lecz procesem. Zbyt sztywne
definiowanie tożsamości, np. narodowej czy rasowej, w skrajnej
formie może prowadzić do nacjonalizmu i rasizmu. Wtedy obcy to
ktoś zawsze radykalnie inny od nas,
niebezpieczny, „brudny”, dziwny.
Nie chodzi o to, abyśmy dążyli do niwelowania różnic, lecz
pamiętali, że są one dynamiczne
i względne. Nie zawsze możemy
zrozumieć Innego. Może wystarczy
więc, abyśmy zaakceptowali jego
inność.

Dwoistość stereotypów
Już wiele lat zajmuję się wzajemnym postrzeganiem siebie
przez Polaków i Niemców – jako
pisarka i kulturoznawczyni, lecz
także prywatnie, będąc związana
z obiema kulturami. Mając 20
lat wyjechałam ze Szczecina do
Niemiec Zachodnich, mieszkałam
w Zagłębiu Ruhry, potem w Berlinie. Po zjednoczeniu Niemiec
zaczęłam pracę na Uniwersytecie
Humboldtów, gdzie miałam możliwość obserwacji różnic mentalnych między samymi Niemcami.
Przekonałam się, że kategoria
„Niemiec”, sugerująca jednolitość,
jest złudna, że Niemcy to nie monolit; ci ze wschodu różnią się od
tych z zachodu, a ci z południa od

tych z północy. Przekonałam się,
że stereotypy są niebezpiecznym
uogólnieniem.
Z drugiej strony jednak ułatwiają nam orientację w świecie, mówi
się także, że zawierają owo „słynne
ziarnko prawdy”. Trudno nie pomyśleć o tym, gdy po przekroczeniu
granicy polskiej w Kołbaskowie
widzi się pieszych, przebiegających
przez autostradę, co w Niemczech
jest nie do pomyślenia. Także policja posługuje się stereotypami,

Inny znaczy wykluczony?
Przyjeżdżając do RFN w roku
1983 niewiele wiedziałam o Niemcach, a byłam już do nich uprzedzo-

Scena ze spektaklu „Pfannkuchen, Schweine, Heiligenscheine” (polski tytuł:
„Anioły i świnie w Berlinie”), zrealizowanego według tekstów Brygidy Helbig
przez berliński Teatr Studio am Salzufer – Tadeusz Różewicz Bühne. Rzecz
dotyczy m.in. odkrywania polsko-niemieckiej inności, co przyprawia nieraz
Fot. Stefan DYBOWSKI
bohaterki spektaklu o istotne zachwiania równowagi.
choćby przemytnika. Na moście
między Frankfurtem a Słubicami
zatrzymuje mnie, podejrzewając
o przemyt papierosów, najczęściej
wtedy, gdy mam na sobie skórzaną
kurtkę, a w rękach dużą czarną

na. Znałam ich przede wszystkim
z polskich narracji o drugiej wojnie
światowej jako ludzi krzyczących
„Halt” i „Hände hoch”, a także z wypadów na zakupy do NRD i kontroli
celnych, którym zawsze towarzy-

Ciąg dalszy na str. II
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Brygida HELBIG

Dokończenie ze str. I
Helga, czyli żywotność
stereotypów
Wielu naukowców zajmowało się stereotypami narodowymi, w Polsce m.in. germaniści
– prof. Hubert Orłowski i prof. Krzysztof Ruchniewicz. Wiemy, że działanie stereotypów
polega na generalizacji, uogólnieniu. Gdy
ulegamy ich mechanizmom, wtedy – abstrahując od różnic indywidualnych – zwykle na
podstawie zbiorowych doświadczeń przypisujemy wszystkim przedstawicielom danej
wspólnoty jakieś cechy charakterystyczne.

Stereotypy grają na naszych emocjach.
Wyłączają rozum, dlatego łatwo mogą stać
się narzędziem społecznych manipulacji
i mobilizacji. Przydatne są w kampaniach
poprzedzających wojny.
Ażeby osłabić ich ostrze, warto w pierwszej linii poznawać siebie, własne i zbiorowe, także mroczne, strony historii, siły,
kierujące naszym działaniem i emocjami.
Dlatego tak ważne jest ustawiczne studiowanie sposobów działania faszyzmu,
antysemityzmu, systemów totalitarnych,
które do swoich celów wyjątkowo chętnie
wykorzystują stereotypy.

Niemiecki słup graniczny na polsko-niemieckiej granicy w pobliżu Szczecina


Jeśli któraś z jednostek ich nie potwierdza,
nie rewidujemy stereotypu, lecz mówimy
na przykład: „Niemiec, ale z poczuciem
humoru”, „feministka, ale nieagresywna”.
Stereotypy skutecznie opierają się rewizji
i bywają żywotne nawet przez stulecia, jak
stereotyp pięknej Polki, Polaka buntownika,
patrioty, katolika, szarmanckiego rycerza,
czy zanikający dziś stereotyp „polnische
Wirtschaft”. Złodziej samochodów, czy handlarz to już stereotypy nowsze.
Bardzo stare i bazujące na doświadczeniach historycznych są też stereotypy Niemca
– Helmuta lub Hansa (stereotypy miewają
imiona), nie mówiąc już Szwaba – jako agresora, służbisty, biurokraty, protestanta. Lata
płyną, zmieniają się kultury i mentalności,
stereotypy też, lecz bardzo wolno. Uparcie
trwa w Polsce stereotyp „brzydkiej Niemki”
(Helgi), choćbyśmy nie wiem ile pięknych
Niemek spotkali w Berlinie.

Stereotypy i emocje
Charakterystyczne dla stereotypów jest
nacechowanie emocjonalne i aksjologiczne,
a więc wartościowanie, na ogół negatywne, rzadziej pozytywne. Między innymi
tym właśnie stereotypy różnią się od tzw.
cech kulturowych. Przy czym zabarwienie
pozytywne mają przede wszystkim autostereotypy (nasze wyobrażenia o nas samych),
jak choćby Polaków o polskiej gościnności,
fantazji, serdeczności, czy Niemców o niemieckim umiłowaniu porządku, pilności,
punktualności, solidności.
Zwykle cechy, przypisywane przez nas
obcemu jako negatywne, on sam interpretuje na swoją korzyść. To, co my nazywamy
u Niemców skąpstwem – oni nazywają
gospodarnością (oszczędnością). To, co my
nazywamy u nich sztywnością i służbistością
– oni nazywają zamiłowaniem do porządku.
I vice versa: to, co Niemcy nazywają
w nas chaotycznością, jest dla nas fantazją
i elastycznością.
Ocena tych samych cech zależy więc od
punktu widzenia. Nie oznacza to, że różnice
kulturowe nie istnieją, jednak stereotypy
je interpretują, wartościują, nasycają emocjami, generalizują.
Manipulacje i totalitaryzmy
Stereotypy z jednej strony ułatwiają
orientację w rzeczywistości, osłabiając
szok kulturowy w zderzeniu z obcą kulturą, mogą być jednak niebezpieczne.
Pamiętamy wezwanie posła Jana Rokity na
lotnisku w Monachium: „Ratujcie, Niemcy
mnie biją”. Poseł przywoływał wciąż żywy
w Polsce stereotyp Niemca-agresora, chcąc
zmobilizować Polaków do „wspólnej walki”,
chociaż konflikt, w który się uwikłał, nie
miał charakteru narodowego.
57657-14-B

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

Między dumą a frustracją
W relatywizacji stereotypów narodowych
pomóc może postrzeganie narodu jako
wspólnoty losów, a przede wszystkim narracji
o tych losach, opowieści i mitów, co proponuje
amerykański historyk i politolog Benedict
Anderson („Wspólnoty wyobrażone”, 1997).
Jak umowne mogą okazać się kategorie
narodowe w odniesieniu do konkretnych
osób, i jak mogą być instrumentalizowane,
pokazuje stosunek mediów niemieckich
i polskich do piłkarzy, Mirosława Klosego
i Łukasza Podolskiego. Dla Polaków są oni
Polakami, ewentualnie rodzajem „zdrajców”,
a dla Niemców Niemcami, przeciwnie niż
wiele innych osób, które jako dzieci przybyły
do Niemiec z innych krajów lub nawet
urodziły się w Niemczech, mając jednak
rodziców migrantów.
Trudny i zrzędliwy pacjent szpitala
w Pasewalku, który od wczesnego dzieciństwa przebywa w Niemczech, uważany
będzie przez niemiecki personel placówki
z całą pewnością nie za Niemca, lecz za
Polaka (inaczej niż Podolski czy Klose).
Wszystko zależy od tego, czy potrzebny
jest aktualnie do umocnienia dumy narodowej, czy wyładowania frustracji.
Poznawać różnice
Przejdźmy do faktycznych różnic między kulturami. Kulturę rozumieć można
jako zespół wzorców postrzegania i interpretowania rzeczywiści, norm i wartości, opartych m.in. na wspólnej historii
i opowieści o niej. Dopóki nie poznamy
innej kultury, wydaje się nam, że kultura,
w której żyjemy, jest miarą wszechrzeczy.
Nasz sposób ubierania się, witania, spożywania posiłków, celebrowania rytuałów
wydaje nam się jedynie słuszny.
Dlatego tak ważne jest, abyśmy pozwalali już dzieciom kontaktować się z tym,
co jest inne. Nie chodzi o to, abyśmy
zachęcali do rezygnowania z własnej odrębności, lecz uczyli dystansu do wzorców
kulturowych i tożsamości kulturowej,
która jest płynna i podlega zmianom.
W USA i Europie rozwija się, głównie
na potrzeby biznesu, dyscyplina nauki
zwana komunikacją międzykulturową. Badacze tacy jak Geert Hofstede
i Edward T. Hall wypracowali kilka
kategorii różnic międzykulturowych, na
przykład: indywidualizm – kolektywizm,
orientacja zadaniowa – nacisk na relacje
międzyludzkie, bezpieczeństwo – ryzyko, równość – hierarchia, komunikacja
pośrednia – komunikacja bezpośrednia,
monochroniczne – polichroniczne (spiralne) traktowanie czasu.
Ciąg dalszy na str. IV
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Cztery królowe w orszaku Uckermark patrzy na Szczecin
PRZEDSTAWICIELE miast partnerskich: Barlinka,
Schneverdingen (Niemcy) i Eksjö (Szwecja) spotykają się co
roku, by podsumować współpracę i wyznaczyć cele na przyszłe
lata. Zawsze w tych spotkaniach, obok oficjalnych delegacji,
uczestniczy młodzież. W tym roku spotkanie zorganizowano
w Barlinku, równocześnie z Barlineckimi Świętojankami.
JAKO że Midsommer jest
w Szwecji drugim po Bożym Narodzeniu hucznie obchodzonym
świętem, delegacja szwedzka chętnie podzieliła się swoimi świętojańskimi tradycjami. Zaaranżowany
przez nią wieczór zaczął się od
tradycyjnej szwedzkiej przystawki:
ziemniaków w mundurkach, kwaśnej śmietany i śledzia, po czym
wszyscy zgromadzili się wokół
Midsommarstang, by ze śpiewem
odtańczyć szwedzkie świętojańskie
tańce.
Po takim preludium delegacje udały się na nabrzeże przy
Pensjonacie pod Łabędziem, by
obejrzeć spektakl, przygotowany
przez Barlinecki Ośrodek Kultury
i Teatr Ognia.
Drugi dzień spotkania należał do młodzieży. Zaczął się grą
miejską, zorganizowaną przez
nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 z Grażyną
Dokurno na czele. Uczestnicy
gry poznawali Barlinek, liczyli
okna w Europejskim Centrum
Spotkań, dowiadywali się, jaki
jest w mieście podatek od psa.
Popołudnie zajęły warsztaty taneczne, prowadzone przez Kamila
Fabicha, podczas których stworzono polsko-niemiecko-szwedzki
taniec, zaprezentowany później
na imprezie pożegnalnej.

Gdy młodzież się integrowała,
burmistrzowie Eksjö, Schneverdingen i Barlinka rozmawiali o współpracy miast. Towarzyszyły im rozmowy „ambasadorów” organizacji
pozarządowych, koordynujących
współpracę tych organizacji.
Wieczór ukoronowało wyjątkowe spotkanie z czterema
królowymi. Królowe Wrzosów
(Schneverdingen), Walpurgii (Eksjö) i Łabędzia (Prenzlau) szły
przez miasto w orszaku koronacyjnym nowej Królowej Puszczy
Barlineckiej.

Orszak czterech królowych w Barlinku

Debata
Podziękowania
o Peenemünde dla Petera
Heisego
TRWA debata wokół kształtu
ekspozycji w Muzeum
Historyczno-Technicznym
w Peenemünde (Uznam),
gdzie w czasie drugiej wojny
światowej zatrudniano tysiące
robotników przymusowych
przy doświadczalnej produkcji
rakiet V, mających odmienić
losy wojny.

Czynna jest tam właśnie nowa
wystawa czasowa „Operacja Crossbow i jej skutki dla Peenemünde”
(również w języku polskim), która
po raz pierwszy w dziejach muzeum
informuje także o udziale wywiadu
AK w wykryciu i zniszczeniu w 1943
r. tego tajnego ośrodka oraz zdobyciu egzemplarza rakiety V-2 na
poligonie Blizna i rozpracowaniu jej
konstrukcji.
1 sierpnia (godz. 15) odbędzie
się w Peenemünde polsko-niemiecko-francuska dyskusja „Pamiętać
Peenemünde: Fascynacja techniką
czy upamiętnienie bezprawia?”.
Wezmą w niej udział Jean-Pierre
Thiercelin, jeden z trzech twórców
czynnej obecnie w Muzeum Historyczno-Technicznym francuskiej wystawy „Miejsca naszej samotności”,
złożonej z fotografii i tekstów o obozach koncentracyjnych Buchenwald,
Mittelbau-Dora i Ellrich, zarazem syn
robotnika przymusowego, zatrudnionego przy produkcji rakiet V, dr
Philipp Aumann, kurator Muzeum
Historyczno-Technicznego, Daniela
Geppert, pracownik naukowy Fundacji Topografia Terroru w Berlinie
i Andrzej Kotula, dziennikarz, współpracownik Euroregionu Pomerania
ze Szczecina, współprzewodniczący
Polsko-Niemieckiego Forum Kultury
Ujścia Odry.
Wystawa „Miejsca naszej samotności” (autorzy: Jean-Pierre Thiercelin, Philippe Touzet, Philippe Alkemade) czynna jest do 7 września. (ak)

Niedzielne przedpołudnie to
zmagania sportowe. Nad prawidłowym ich przebiegiem czuwali
nauczyciele wychowania fizycznego
ze Szkoły Podstawowej nr 1: Adam
Dobaczewski, Andrzej Łapiński
i Leszek Wieczorek.
Po południu prezentowały się
gimnastyczki ze Schneverdingen,
zespół taneczny Movement, grupy
taneczne Flashback i Fabia z Eksjö oraz zespół Shylips. Wieczór
zakończyła impreza pożegnalna.
Partnerami młodzieży z Schneverdingen i Eksjö była młodzież
z Fabryki Tańca Barlinek oraz
wolontariusze z dwóch barlineckich gimnazjów.
Projekt wsparła Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej
i Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży. 
(bb)

NAJWIĘKSZA sala Historisches
U w Pasewalku zapełniła się gośćmi
z Niemiec i Polski, przybyłymi na
uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę Petera Heisego,
współtwórcy Euroregionu Pomerania,
pierwszego i wieloletniego dyrektora
Kommunalgemeinschaft Pomerania
e.V. w Löcknitz.

Peter Heise

Fot. Iwona KOWALCZYK

Podziękowania za wieloletnią pracę składali mu m.in. wiceprezydent
Szczecina Krzysztof Soska, burmistrz
Polic Władysław Diakun, prezydent
Stargardu Sławomir Pajor, dyrektor
Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik.
Obowiązki dyrektora biura w Löcknitz objęła Andrea Gronwald, inżynier
budownictwa, kierowniczka wielu
projektów, realizowanych przez Pomeranię. Zwyciężyła w konkursie, do
którego zgłosiło się 25 kandydatów.
Euroregion Pomerania, tworzony
przez Szczecin, związki gmin województwa Zachodniopomorskiego,
Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego rozdysponuje do
2020 r. około 130 mln euro z funduszy unijnych, przeznaczonych na
realizację projektów na pograniczu.

(b.t.)

Fot. POMERANIA

WSPÓŁPRACA MIAST

CO ROKU w czerwcu organizowane
są w Schwedt spotkania gospodarcze
Inkontakt. W tym roku wzięło w nich
udział blisko trzystu wystawców, w tym
czterdziestu z Polski – od przemysłu
ciężkiego po rzemiosło. To dużo, jeśli
wziąć pod uwagę fakt, że do Gryfińskiej
Izby Rzemieślniczej, która jest głównym
partnerem z Polski, należy 130 członków.
Niektórzy, jak Lucjan Kuziemko z Gryfina,
biorą udział w Inkontakcie od kilkunastu lat.
Jego prace kowalskie z kutego żelaza budzą
zainteresowanie wśród niemieckich klientów.
W tej branży Kuziemko nie ma zresztą niemieckiej konkurencji. Podobnie jest w meblarstwie
czy usługach budowlanych. Polskie firmy i rzemieślnicy są mile widziani na niemieckim rynku,
więc chętnie wystawiają w Schwedt, gdzie co
roku znajdują od kilku do kilkunastu klientów.
Gorzej jest ze szkołami wyższymi ze Szczecina.
Zarówno Akademia Morska jak i Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, które miały na Inkontakcie
swoje stoiska, próbują jak na razie bez skutku
znaleźć studentów w regionie Uckermark. Młodzi
Niemcy, mieszkający tak blisko Szczecina, ciągle
nie widzą w nim centrum nauki i wyższego wykształcenia, mimo że są możliwości znalezienia
pracy w regionie, nawet w samym Schwedt,
choćby w nowoczesnej rafinerii PCK, papierni
LEIPA, w bankowości.
Rzemieślnicy z Uckermarku bezskutecznie
poszukują polskich uczniów, którzy chcieliby
kształcić się w rzadkich już dziś specjalnościach,
na przykład piekarza. Powód jest prozaiczny:
nieznajomość języka. Mimo różnych inicjatyw,
programów, projektów, kursów i stypendiów biegłe
posługiwanie się językiem sąsiada, a więc niemieckim w Polsce, a zwłaszcza polskim w Niemczech,
jest rzadkością. To była także bolączka polskich
wystawców w Schwedt. Brakowało tłumaczy,
chociażby z dwóch niemieckich szkół, kształcących polskich uczniów w regionie Uckermark.

Charakterystyczne, że w czasie spotkań młodzieży ze współpracujących ze sobą szkół, które
w założeniu mają rozwijać znajomość języka
sąsiada, po pierwszych słowach powitań przechodzi się na ogół na język angielski. Nic też
dziwnego, że młodzi Niemcy wyjeżdżają do pracy
na zachód Niemiec, a Polacy do krajów, gdzie
mogą porozumieć się po angielsku.
Organizator targów Sigmunt Baesler, prezes
Unternehmer Vereinigung Uckermark e.V., podkreśla, że każdego roku członkowie zrzeszenia
oferują aż 300 miejsc nauki zawodu. Na początku
rekrutacji udaje im się znaleźć chętnych także po

Stoisko Lucjana Kuziemki na Inkontakcie
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polskiej stronie, ale po kilku miesiącach polscy
uczniowie rezygnują z nauki właśnie ze względu
na trudności z opanowaniem specjalistycznego
języka. Z dziesięciu, którzy naukę zaczynają,
do końca kursu dociera zwykle dwóch, trzech.
A to dla rzemieślnika stracony czas i pieniądze,
niezależnie od tego, czy pochodzą ze środków
własnych, czy funduszy europejskich.
Na brak funduszy na naukę i brak uczniów
narzekają też rzemieślnicy z Gryfina. Mówił o tym
Piotr Podleśny z Gryfińskiej Izby Rzemieślniczej
w czasie Niemiecko-Polskiego Forum Gospodar-

ka i Edukacja, jakie towarzyszyło Inkontaktowi.
„Zatrzymać młodych!” – to wezwanie i wyzwanie
dla kół gospodarczych po obu stronach granicy.
– Niestety, mamy w Polsce i Niemczech dwa
autonomiczne, nieprzystające do siebie systemy
edukacji młodzieży – mówił Jerzy Kotlęga, były
zachodniopomorski kurator oświaty, a obecnie
radny Sejmiku Zachodniopomorskiego. – Poza
tym w Polsce od lat ciągle go zmieniamy, co nie
daje stabilnej podstawy do kontynuacji nauki
w innych krajach. Równocześnie polskie szkolnictwo zawodowe nie trafia w potrzeby rynku pracy.
Mimo to Jürgen Pohzehl, burmistrz Schwedt,
nawoływał do wykorzystania szansy kształcenia
przyszłych pracowników, jaką dają fundusze
europejskie. Inni też podkreślali, że nie ma
co obrażać się na młodych, że wybierają Anglię, Irlandię czy Holandię. Co robić? Pozwolić
młodym wyjechać, niech nauczą się pracować
w nowych zawodach, a jednocześnie tworzyć
takie warunki, aby chcieli wrócić i żyć w swojej
ojczyźnie. Trudno bowiem przeciwstawić się
hasłu, jakie widnieje na fasadzie teatru UBS
Schwedt: „Żyjmy radośnie”.
To właśnie gmach teatru, jak i otaczający
go Europejski Park Hugenotów, były terenem
wystawowym targów Inkontakt. Wielkie maszyny
rolnicze i traktory, stojące u wejścia, z daleka
przyciągały zwiedzających. W tym roku nową
branżą było rolnictwo. Mimo tłumów, rzadko
było słychać język polski. Dlatego organizatorzy
planują uruchomić od przyszłego roku specjalne
połączenie stateczkiem białej floty między Schwedt
a Szczecinem, funkcjonujące w czasie targów.
Być może zachęci to Polaków do zapoznania
się z ofertą gospodarczą najbliższego sąsiada.
Zresztą Investor Center Uckermark robi w tym
kierunku coraz więcej. Ostatnio, już po raz drugi,
z powodzeniem prezentował produkty regionalne
w galerii handlowej w centrum Szczecina.
Szczecin, jak na razie, nie widzi w Schwedt
i regionie Uckermark partnera.

Zbigniew PLESNER

Berlin – Wrocław

Jak kształtować ulice handlowe
W MIASTACH dużą rolę
odgrywają ulice handlowe.
Warto o tym przypominać.
Tradycyjnie to wokół nich
skupia się życie gospodarcze
i społeczne, a nierzadko
i polityczne.

Obok historycznej funkcji handlowej i gastronomicznej, ulice
stanowią naturalne miejsce spotkań różnych grup społecznych,
są ośrodkami rozrywki i usług.
Zanim pod koniec XIX wieku
zaczęły powstawać peryferyjne
dzielnice mieszkaniowe, a w drugiej połowie XX w. przeniosła
się do Europy z Ameryki moda
na centra handlowe na obrzeżach miast, to tu przychodzono
na niedzielne spacery i kawę.
Każde europejskie miasto ma
swoją „pokazową” ulicę handlową w centrum, chociaż nie
z każdą czas się obszedł łaskawie.
***
W ciągu ostatnich 50 lat śródmieścia kilkakrotnie zmieniały
swoje funkcje. Wielkim wyzwaniem dla nich jest postępujący
paraliż komunikacyjny, upadek
tradycyjnego handlu i rzemiosła,
zastępowanego przez powtarzalną do bólu ofertę sieciową, oraz
rozwój handlu przez internet, co
sprawia, że wynajem lokali jest nierzadko zbędny. W pewnym sensie
duże miasta stały się także ofiarą
własnego sukcesu – ich centra,
w których kwitnie turystyka, coraz
częściej opuszczają „miejscowi”.
***
Podobne rodzaje wyzwań skłoniły Urząd Miasta we Wrocławiu
oraz „Interessengemeinschaft
Friedrichstrasse” z Berlina do
nawiązania współpracy. Z jednej strony obu partnerów dużo

różni (tradycje, rola, wielkość
miasta), z drugiej wybór można
uzasadnić historycznymi powiązaniami między Berlinem
a Wrocławiem. Świadectwem
tego w sferze architektury jest
działalność w obu miastach Carla
G. Langhansa i jego syna, Carla
F. Langhansa, następnie Hansa
Poelziga i Hansa Scharouna,
w literaturze Alfreda Kerra i Gerharta Hauptmanna, jak też wielu
wybitnych przedstawicieli nauki.
Także gospodarczo niejedno oba
miasta łączy, czego dowodzą
szlaki żeglugi śródlądowej. Po
1945 r. więzi te uległy znacznemu
osłabieniu. Skutkiem podziału Niemiec i Europy na dwa
bloki, a także izolacji Berlina
Zachodniego, jest zadziwiający
do dzisiaj brak wiedzy berlińczyków o sąsiednich regionach,
szczególnie na wschodzie. Przez
kilka dziesięcioleci Wrocław
i Berlin stały do siebie poniekąd
plecami, co powoli zaczyna się
zmieniać. Po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej, zniesieniu ceł i kontroli granicznych,
różnorodna współpraca nabiera
rozmachu.
***
W kontekście roku 2016, kiedy
Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury, Fundacja „Zukunft
Berlin”, kierowana przez byłego
senatora ds. rozwoju Berlina
Volkera Hassemera, zainicjowała
szereg projektów, które oba miasta mogłyby zrealizować wspólnie.
Sprawa roli ulic handlowych narodziła się niemal automatycznie.
W Polsce i Niemczech dyskutuje się o problemach rozwoju
miast, a kontekst Europejskiej
Stolicy Kultury pozwala temat
przestrzeni publicznej podjąć

w innowacyjny sposób. Dochodzi
do tego sprzyjająca okoliczność,
że autor niniejszego artykułu,
rodzony wrocławianin, jest dyrektorem zarządzającym organizacji
przedsiębiorców przy berlińskiej
Friedrichstrasse.
***
Projekt „Przestrzeń publiczna
– doświadczenia polskie i niemieckie w kontekście budowania marki ulicy handlowej we
Wrocławiu i Berlinie” otrzymał
wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i ruszył
w kwietniu br. Tematem pierw-

O swoich doświadczeniach mówił
także Witold Fizyta, kierujący
organizacją kupców przy Nowym Świecie w Warszawie, oraz
Katarzyna Urbaszek z CBRE,
największej na świecie firmy doradczej i inwestycyjnej w sferze
nieruchomości komercyjnych.
Prelegenci zwracali uwagę na
wyzwania, przed jakimi stoją
ulice handlowe, szczególnie ulica
Świdnicka we Wrocławiu, ale
i na szanse, wynikające ze współdziałania. Wrocławscy przedsiębiorcy stworzyli w efekcie grupę
inicjatywną.

Friedrichstrasse to jedna z bardziej znanych ulic Berlina
szych warsztatów we Wrocławiu
były berlińskie doświadczenia
zarządzania ulicą handlową,
szczególnie jeśli chodzi o działalność stowarzyszenia przedsiębiorców i współpracę z urzędami.
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***
Dalsze rozmowy i wymiana doświadczeń miały miejsce podczas
wizyty studyjnej grupy w Berlinie.
Obok spotkań z przedstawicielami IG Friedrichstrasse i dyrek-

torami tutejszych firm, doszło
do dyskusji z reprezentantami
Fundacji Zukunft Berlin i innych
fundacji obywatelskich z Berlina,
z przedstawicielką władz miasta
i berlińskim posłem do Parlamentu Europejskiego, Joachimem Zellerem, który rodzinnie
związany jest z Polską i angażuje
się na rzecz współpracy między
oboma krajami. Mówiono m.in.
o działalności w ramach partnerstwa miast, Partnerstwa Odry
i szansach, związanych z ESK
2016. Polska delegacja uczestniczyła także w dorocznym przyjęciu, organizowanym przez IG
Friedrichstrasse w berlińskiej
siedzibie firmy Microsoft.
***
Projekt zakończy się we wrześniu, kiedy wrocławscy kupcy
zorganizują u siebie specjalne
wydarzenie, na które zaproszą partnerów z Berlina. Planowane jest
także wspólne wydanie dwujęzycznej mapki i zrealizowanie filmu,
reklamującego ulicę Świdnicką.
Zapewne nie będzie to koniec
współpracy, jako że nawiązane
kontakty i intensywna wymiana
doświadczeń, jaka miała miejsce
w Berlinie, wołają o ciąg dalszy.
Zwykło się narzekać, że Polacy i Niemcy za dużo mówią
o symbolice mostów, a za mało ich
budują między oboma krajami.
Wydaje się, że wspólna wymiana
doświadczeń w kwestiach bardzo praktycznych, jak tworzenie
organizacji przedsiębiorców i akcje marketingowe, w połączeniu
z tematyką bardziej uniwersalną,
jak rozwój miast i kształtowanie
przestrzeni publicznej, to most,
po którym warto jechać.

Mateusz J. HARTWICH
■■ (Berlin/Wrocław)

■■ WŁADYSŁAW Bartoszewski,
były powstaniec warszawski,
żołnierz AK, działacz opozycji
demokratycznej w latach PRL,
były minister spraw zagranicznych RP, obecnie pełnomocnik
premiera RP ds. dialogu międzynarodowego, został uhonorowany medalem za szczególne
zasługi dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego w zjednoczonej
Europie i świecie. Uroczystość
odbyła się w zabytkowej auli
Uniwersytetu Greifswaldzkiego.
Medal wręczył Erwin Sellering,
premier Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.
■■ NIEMIECKI portal gospodarczy „Huffington Post” pisał
kilka dni temu: „Jak na razie
nie widać końca polskiego cudu
gospodarczego. Przez dwa dziesięciolecia w Niemcach dojrzewało
uprzedzenie, które mocno się zakorzeniło, a mianowicie, że Polska
po przełomie politycznym 1989 r.
na zawsze pozostanie mniejszym,
ubogim bratem Niemiec, który z czystej biedy zawsze będzie
chciał wyciągnąć jakąś korzyść
finansową dla siebie. (…) Ale
czasy się zmieniły. (…) W Polsce
wydarzyło się coś osobliwego: od
ponad 20 lat gospodarka tego
kraju bezustannie odnotowuje
wzrost”.
■■ 20 LIPCA prezydent RFN
Joachim Gauck uczcił pamięć
organizatorów zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. Złożył wieniec
w Bendlerblock (Tiergarten), gdzie
stracony był Claus Schenk von
Stauffenberg i trzej współorganizatorzy zamachu.
■■ BERND Fabritius (ur. 1965),
prawnik i politolog, szef Ziomkostwa Sasów Siedmiogrodzkich,
wiceprzewodniczący Związków
Wypędzonych, poseł do Bundes-■
tagu (CSU), jest kandydatem
na następcę Eriki Steinbach
na stanowisku szefa Związków
Wypędzonych. Jest otwarty na
dialog z Polską.
■■ PLANY wprowadzenia opłat
za przejazdy szosami przez Niemcy popierają politycy, krytykują przedsiębiorcy. Niemiecka
Izba Przemysłowo-Handlowa
(Deutsche Industrie- und Handelskammertag) obawia się, że
opłaty spowodują ograniczenie
kontaktów transportowych z sąsiadami Niemiec.
■■ ZMARŁ Edward Szewardnadze, ostatni minister spraw
zagranicznych ZSRR, uczestnik
rozmów 2+4, podczas których
zapadła decyzja o zjednoczeniu
Niemiec.
■■ RZĄD RFN ostrzega przed
skutkami ocieplenia klimatu na
ziemi. Jeśli ocieplenie dojdzie do
+2 st. C, należy oczekiwać 200 mln
uciekinierów z nowych stref suszy.
■■ KAZIMIERA Galewska, tłumaczka z Trzebiatowa, została
uhonorowana Krzyżem Zasługi
RFN. Wniosek złożyli członkowie
parafii z Freienhufen koło Drezna.
■■ MIĘDZY Saksonią a Czechami
odbudowano ostatni odcinek linii
kolejowej, zerwanej w 1945 r. Pozwala ona mieszkańcom czeskiego
Decina jeździć przez saksońskie
miasta Bad Schandau i Sebnitz
do czeskiego Rumburka.
■■ HAMBURSKI Instytut Gospodarki Światowej ogłosił, że wśród
30 największych miast Niemiec
najbogatsze życie kulturalne
jest w Stuttgarcie, Monachium,
Dreźnie i Berlinie.
■■ NAJWIĘKSZĄ liczbę uciekinierów z Syrii (dwie trzecie), którzy
chronią się w Europie, przyjmują
Niemcy.
■■ OD 2015 w Niemczech obowiązywać będzie jednolita stawka
minimalna w wysokości 8,50
euro za godzinę.
■■ 27 SIERPNIA gościć będzie
w Szczecinie frakcja SPD landtagu Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.
57657-14-C
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■■ HERINGSDORF, 31 lipca-3
sierpnia. Dni Cesarskie (Kaisertage). Koncerty m.in. kapeli katarynek, rockowej grupy The Clogs
(sobota, godz. 20.30), zespołów ludowych z wyspy Uznam, Skandynawii, Berlina itd., przejazd pary
cesarskiej ze świtą (sobota, godz.
16), fajerwerki (sobota, godz. 23),
kąpiel pary cesarskiej w morzu
(niedziela, godz. 16), pożegnanie
pary cesarskiej (niedziela, godz.
17.30).
■■ WOLIN, 1-3 sierpnia. XX Festiwal Słowian i Wikingów (od godz.
11 do wieczora). Piątek: korowód
na rozpoczęcie festiwalu (godz. 11),
niecenie ognia świdrem ogniowym
(godz. 12), bitwa o most (godz.
12.30), przybycie wikingów (godz.
14), bitwa Słowian i wikingów
(godz. 16) itd. W sobotę i niedzielę
obrzędy słowiańskie z czasów przedchrześcijańskich, pojedynki, bitwy
o most, sceny z życia wojowników,
targ niewolników i niewolnic, gry
i zabawy, średniowieczne jadło,
muzyka itd. Szczegóły: www.jomsborg-vineta.com
■■ WOLGAST, 1-3 sierpnia. Dni
Papierowego Teatru. Codziennie
kilkanaście spektakli. Szczegóły:
www.wolgast.de
■■ TORGELOW, 2-3 sierpnia (godz.
10-17). Festyn Starego Miasta
(Burgfest) na terenie zrekonstruowanego średniowiecznego miasta:
XIII wiek, rycerze, dawne stroje,
rzemiosło, muzyka, wystawa „Margrabia Otto IV”. (Dojazd przez Lubieszyn lub Dobieszczyn, pociągiem
z przesiadką w Pasewalku).
■■ UKRANENLAND, przedmieście
Torgelow, 9-10 sierpnia (godz. 1017). Festyn w zrekonstruowanej
wsi słowiańskiej nad rzeką Uecker.
(Dojazd przez Lubieszyn lub Dobieszczyn, pociągiem z przesiadką
w Pasewalku).
■■ UECKERMÜNDE, 8-10 sierpnia. XIX Hafenfest (Festyn Portu).
Sobota: targi staroci od godz. 9,
korowód z dziejów miasta (godz.
11), wyścigi wszystkiego, co pływa (godz. 15), koncerty. Niedziela
(godz. 9-18.30): widowiska na rzece
Uecker, przedstawienia dla dzieci,
najazd piratów (godz. 14.30), spektakl „Kot w butach”.
■■ ANKLAM, 15-17 sierpnia.
750-lecie praw miejskich. Kościół
św. Mikołaja: wystawa plakatu
studentów uczelni artystycznych
z całej Europy, odsłonięcie statuy
pioniera lotnictwa, braci Lilienthal (15 sierpnia, godz. 17). 16
sierpnia: średniowieczny ślub
kupiecki (godz. 15.30), spektakle
z historii miasta, koncerty muzyki dawnej na rynku, koncerty
w porcie, atrakcje dla dzieci.
17 sierpnia: nabożeństwo ekumeniczne (godz. 9.30), korowód
prezentujący dzieje Anklam od
prapoczątków po wprowadzenie
euro. Nad Pianą prezentacja
współczesnego Anklam. Szczegóły:
www.anklam.de
■■ SZCZECIN, Trzęsacz, Świnoujście, 11-18 sierpnia. X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
„Sacrum non profanum” poświęcony Wojciechowi Kilarowi.
Koncert inauguracyjny 11 sierpnia
w katedrze szczecińskiej (godz. 20),
następne koncerty w Trzęsaczu,
17-18 sierpnia w Świnoujściu.
Szczegóły: www.sacrumnonprofanum.pl
■■ BERLIN: David Bowie, głośna
wystawa w Martin-Gropius-Bau
(Niederkirchnerstr. 7) przedłużona
do 24 sierpnia (czynna codziennie,
godz. 10-20).
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jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
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IV A Euroregionu Pomerania).
Redakcja: Bogdan Twardochleb
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Niebezpieczne analogie
Dokończenie ze str. I
W latach 60-. XX wieku niemiecki historyk Fritz Fischer
opublikował dwie ważne prace:
„Griff nach der Weltmacht. Die
Kriegszielpolitik des kaiserlichen
Deutschland 1914/1918” („Sięganie po władzę nad światem. Cele wojennej polityki cesarskich
Niemiec 1914–1918”) i „Krieg der
Illusionen. Die deutsche Politik
von 1911 bis 1914” („Wojna iluzji.
Niemiecka polityka w latach
1911–1914”), w których udowadniał, że Niemcy świadomie doprowadziły do wojny, dążąc do
uzyskania pozycji mocarstwa
światowego. Skutkiem tych publikacji był trwający ponad 20 lat
spór, którego kompromisem było
uznanie, że nie można wprawdzie
udowodnić tezy o świadomym
parciu Niemiec do wojny, lecz
to głównie postępowanie Niemiec doprowadziło do eskalacji
kryzysu i tym samym wybuchu
zbrojnej konfrontacji. Oznacza
to, że politycy niemieccy rozmyślnie podjęli ryzyko wojny
w celu rozbicia sojuszu francusko-rosyjskiego.
Konsensus ten został podważony w 2013 roku publikacją
australijskiego historyka Christophera Clarka „The Sleepwal-

kers: How Europe Went to War
in 1914” („Lunatycy. Jak Europa
wkroczyła do wojny w 1914 r.”).
Według Clarka wszystkie strony
konfliktu ponoszą część winy za
jego eskalację, a w największej
mierze Królestwo Serbii. Autor
twierdzi, że politycy w 1914 r.
działali pod wpływem impulsu. Jak w lunatycznym śnie,
nie zważając na ostrzegawcze
sygnały, podobnie jak hazardziści, opętani wizją wygranej,
dzień za dniem pchali Europę
ku przepaści. Jak zauważa Clark,
kluczowi aktorzy tego dramatu to
mężczyźni wychowani w kulcie
męskości, w którym ważną rolę
odgrywały prostolinijność, bezkompromisowość, zdecydowanie.
Podjąwszy raz wyzwanie, nie
potrafili się cofnąć.
Sama mechanika kryzysu była
przewidywalna. Już w 1914 roku
ważną rolę odgrywały scenariusze działań wojennych. Stały się
mechanizmami prowokującymi
oponenta, samosprawdzającymi
się przepowiedniami. Reakcja
jednej strony wymuszała działanie przeciwnika, które z kolei
było traktowane jako potwierdzenie słuszności własnego postępowania.
Fatalny politycznie był niemiecki plan wojny na dwa fron-

ty, tzw. plan Schlieffena, który
przewidywał rozprawę najpierw
z Francją, a potem zwrot przeciw
Rosji. Niejednoznaczne stanowisko Francji w lecie 1914 r.
niejako automatycznie, zgodnie
z militarnym, a nie politycznym
planem Niemiec, powodowało konieczność niemieckiego
marszu na Paryż. Aby zatrzymać
samonapędzającą się maszynerię,
potrzebni byli politycy zdecydowani, a takich brakowało. Plan
Schlieffena mogła powstrzymać
jedynie zdecydowana reakcja
cesarza Wilhelma II. Nie uczynił
tego, lecz poddał się biegowi
wypadków.
Lata 1914-18 były dla większości Niemców kolektywną traumą.
Pozostawiły psychiczną ranę,
która jątrzyła się, powodując
wybuch nazizmu. Po wojnie oszukiwano się twierdzeniami o niezwyciężoności armii niemieckiej,
której zdradziecki cios w plecy
zadali socjaliści. Oficjalnie królowała literatura, gloryfikująca
doświadczenia frontu. Tworzyła
się pożywka dla kultu austriackiego kaprala Adolfa Hitlera,
który w ogniu wojny narodził
się jako zbawca Niemiec.
O tym, jak silnym wstrząsem
była wojna lat 1914-18, świadczy
mnogość miejsc pamięci jej ofiar.

Tablica przy kościele Matki Bożej
Królowej Świata w Dobrej Szczecińskiej, poświęcona żołnierzom z gminy,
poległym w czasie pierwszej wojny
światowej.
Fot. archiwum
Nie tylko tam, gdzie toczyły się
walki, lecz także w miejscach,
skąd pochodzili żołnierze. Także
w Szczecinie i na Pomorzu chyba
przy każdym starym kościele
można znaleźć pamiątkową tablicę lub kamień z listą poległych
parafian.
„London Evening Star” słusznie pisał 4 sierpnia 1960 r.: „Jeżeli ród ludzki utrzyma się przy
życiu, to w przyszłym stuleciu
niejedni historycy słusznie dojdą
do wniosku, że 4 sierpnia 1914
roku świat oszalał”.
 Przemysław JACKOWSKI

Sąsiedzi, a jakże inni
Dokończenie ze str. II
Inna kultura – inne nawyki
Kierując się tymi kategoriami dr Krzysztof Wojciechowski
z Collegium Polonicum w Słubicach (UAM), chcąc pomóc
w przezwyciężeniu nieporozumień w komunikacji między
współpracującymi ze sobą firmami polskimi i niemieckimi,
napisał poradnik zatytułowany
„Jak postępować z Niemcami
w biznesie i nie tylko. Knigge
für deutsche Unternehmer in
Polen” (2005). Zwraca w nim uwagę, że komunikacja niemiecka
jest bardziej bezpośrednia niż
polska i od uświadomienia tego
należałoby zaczynać kursy przygotowujące do wspólnych projektów. W Niemczech np. bardziej
bezpośrednio wypowiada się na
ogół własne zdanie, w tym brak
zgody, co w Polsce może wywołać
konsternację i posądzenie o arogancję. My z kolei robimy nieraz na niemieckich partnerach
wrażenie niezdecydowanych.
W kulturze niemieckiej szanuje
się zazwyczaj osoby zdecydowane, mówiące głośno i konkretnie,
szybko dochodzące do sedna
sprawy i podejmujące decyzje.
Wojciechowski podaje przykładowo, że po niezbyt obiecującym
spotkaniu biznesowym Polacy
nieraz z grzeczności nie odmawiają współpracy bezpośrednio,
a faks z odmową przysyłają po
jakimś czasie. Na Niemcach robi
to fatalne wrażenie.
Komunikacja niewerbalna też
jest w kulturze niemieckiej na ogół
bardziej bezpośrednia. Częstsze
i dobitniejsze są takie gesty, jak
dłuższe spoglądanie w oczy czy
uścisk dłoni na powitanie i pożegnanie, co w Polsce może być
odbierane jako nachalne i mało
dyskretne. Razi nas też zbyt głośny
(naszym zdaniem) śmiech Niemców. W ogóle obcy, nie tylko u nas,
powinien zachowywać się cicho.
I nieporozumienie gotowe
Wojciechowski przekonuje,
że kultura polska jest bardziej

kolektywistyczna niż niemiecka
i bardziej nastawiona na budowanie relacji. W Polsce kładziemy
na ogół większy nacisk na więzi
rodzinne, pamięć o przodkach, tradycję. Na pierwszych spotkaniach
biznesowych Polacy chcą poznać
partnerów i stworzyć przyjazną

Kłopotów i niespodziewanych, często
absurdalnych wydarzeń i skojarzeń,
związanych z kulturową innością
Polaków i Niemców, dotyczy książka
Adama Gusowskiegp i Piotra Mordela (Rowohl Verlag 2012), twórców
i moderatorów znanego w Berlinie
Klubu Polskich Nieudaczników (Club
der polnischen Versager). Gusowski
i Mordel są m.in. twórcami satyrycznego Leutnant Show. Jak wiadomo,
klub znajduje się przy Ackerstrasse
168 (Berlin Mitte); dojazd U-8 do Rosenthaler Platz. Czynny jest w piątki
i soboty od godz. 20.
atmosferę, podczas gdy Niemcy
są doskonale przygotowani merytorycznie, rozkładają segregatory
i… nieporozumienie gotowe.
W kulturze niemieckiej wyraźniej oddziela się zazwyczaj
sferę prywatną od służbowej
(„Dienst ist Dienst und Schnaps
ist Schnaps”, czyli „Służba jest
służbą, a wódka wódką”). Różni nas także poczucie humoru.

Typowy polski dowcip zmierza
w stronę niezrozumiałego nieraz
dla innych absurdu, a niemiecki
powinien zawierać logiczną pointę. Nieco inne jest także podejście
do autorytetów. W Polsce stosuje
się więcej form grzecznościowych
wobec osób na wyższym stanowisku, utytułowanych, starszych.
Kulturę niemiecką też cechuje
szacunek dla hierarchii, jednak
często jest on bardziej ukryty.
Niemniej jednakmiejsca w autobusie osobom starszym się nie
ustępuje.

Inność na co dzień
Różnie, zdaniem Wojciechowskiego, kultura polska i niemiecka traktują czas. W niemieckiej
biegnie on bardziej linearnie,
a w polskiej raczej spiralnie,
dlatego – przeciwnie niż Niemcy
– wracamy kilkakrotnie do tych
samych spraw.
Wojciechowski uważa, że efektem tego może być w biznesie proponowanie nie do końca przemyślanych rozwiązań, które później mogą
być modyfikowane (polski zwyczaj
aneksowania umów!), co nie robi
dobrego wrażenia na niemieckich
partnerach. Odmienny stosunek
do czasu wyraża się także tym, że
w Polsce zazwyczaj nie organizuje
się konferencji z tak dużym wyprzedzeniem, jak w Niemczech.
Polacy na ogół bardziej gotowi
są do ryzyka, stąd też ich większa
elastyczność. W kulturze niemieckiej większa jest potrzeba
kontroli, czego skutkiem są wszelkiego typu protokoły i pisemne
ustalenia. Częściej też w Niemczech spotkać można na ulicach
„prywatnych kontrolerów”, na
przykład prawidłowego parkowania. Potrzebę kontroli, dokładność i pracowitość, skłonność
do skrupulatnego planowania
i porządku tłumaczy się zazwyczaj wpływem protestantyzmu.
W Polsce widoczna jest większa
skłonność do improwizacji, co
Niemcom kojarzy się z chaosem
i brakiem profesjonalizmu, nam
zaś, jak wspominałam, z fantazją. Wszystkie te cechy mają

oczywiście dobre i złe strony.
Jednak zarówno Niemcy, jak
i Polacy często interpretują je
jednoznacznie na swoją korzyść,
w sposób emocjonalny, ze względu np. na zaszłości historyczne.
Dlatego różnice kulturowe łatwo
mogą nabrać cech stereotypów.

Inny we mnie
Jak poznawać różnice kulturowe i stereotypy? Kto może w tym
pomóc? Pozytywną rolę w uświadamianiu, ale i podważaniu stereotypów, może odegrać literatura tworzona przez migrantów,
którzy żyjąc w dwóch światach,
mają szczególne predyspozycje
do tego, aby wyraźniej postrzegać
względność panujących w obu
kulturach reguł. Myślę o polskich pisarkach i pisarzach,
którzy mieszkają w Niemczech,
jak Krzysztof Niewrzęda, Iwona
Mickiewicz, Leszek Oświęcimski,
Dariusz Muszer, Janusz Rudnicki.
Wydaje się, że lekki dystans
do samych siebie, do obu kultur,
między którymi żyją, a jednocześnie zrozumienie panujących
w nich reguł i eksperymentowanie z nimi, to dobre sposoby
na zneutralizowanie poczucia
obcości, wyższości lub niższości,
i na akceptację Innego, także
w sobie.

Brygida HELBIG
(Śródtytuły od Redakcji)

■■ Pisarka, literaturoznawczyni,
profesor Uniwersytetu Humboldtów
i Polsko-Niemieckiego Instytutu
Badawczego w Słubicach, pochodzi
ze Szczecina, mieszka w Berlinie.
Jej najnowsza powieść „Niebko”
jest w gronie ścisłych kandydatów
do tegorocznej Nagrody „Nike”.

