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Oczekiwanie na Boże Narodzenie

Z Wigilia za kilka dni. Trwają więc jeszcze przedświąteczne jarmarki. Największe są w Berlinie, m.in. przed
pałacem Charlottenburg (na zdjęciu). Jarmarki to zapach pieczonych migdałów, grzanego korzennego wina,
lukrowanych na czerwono jabłek, atmosfera spotkania, rozmów i oczekiwania. W najbliższy weekend, oprócz
Berlina, można odwiedzić jarmarki w Neubrandenburgu, Stralsundzie (rynek), Greifswaldzie (rynek), Frankfurcie nad Odrą, Poczdamie, Prenzlau (kościół Mariacki), Anklam (Frauenstrasse, Nikolaikirchstrasse, kościół św.
Mikołaja), Ueckermünde (20-21 grudnia, rynek Starego Miasta), Eggesin (20 grudnia, od godz. 13). W Berlinie
największe tradycyjnie na placu Poczdamskim, w Sony Center, na Aleksanderplatz, Gendarmenmarkt, przy
pałacu Charlottenburg, w Spandau, przy Czerwonym Ratuszu, przy Gedächtniskirche, na placu Zamkowym,
Fot. b.t.
w Kulturbrauerei (Prenzlauer Berg).

ROZMOWA

Federacja Euroregionów RP pokonała problemy startowe

Ćwiczenia na pograniczach
– mówi Czesław Fiedorowicz, prezes Federacji Euroregionów RP
i Konwentu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, od 1 grudnia br. przewodniczący
Sejmiku Województwa Lubuskiego
– PÓŁTORA roku temu powstała
Federacja Euroregionów RP. Pan
przewodniczy jej zarządowi.
– Jesteśmy organizacją dość rozstrzeloną terytorialnie, bo euroregiony są na wszystkich granicach
i każdy jest inny. Wybraliśmy dla
federacji formę związku stowarzyszeń, mamy wsparcie Kancelarii
Prezydenta RP, koordynującego politykę zagraniczną, działamy głównie
siłą własnych kontaktów i wpływu
na życie publiczne. Uzgodniliśmy
formę współpracy z Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju, które jest
dla nas głównym partnerem ze strony rządu, oraz Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych, uzgadniamy formę
współpracy z MSZ. Reprezentujemy
prawie dwie piąte terytorium Polski
przygranicznej. Będąc samorządowcami z dziesięciu województw, nie
mamy aspiracji, żeby być kolejną
centralą samorządową – reprezentujemy specyfikę współpracy transgranicznej. Dziś szczególnie chcemy
pomagać euroregionom na granicach z Rosją, Ukrainą, Białorusią,
będącym w fatalnej sytuacji.
– Jak federacja może im pomagać?
– Siłą jednolitego stanowiska
wszystkich euroregionów, bo wszystkim zależy, aby mimo różnic, jakie
są na każdej granicy, formy działania były identyczne. Pamiętajmy, że
współpraca przygraniczna w euroregionach i związane z nią kontakty
międzyludzkie to pierwszy krok do

szerszej współpracy z sąsiednimi
państwami. Polska ma w tej mierze
ogromne doświadczenie i naszym
zdaniem powinna być motorem
napędowym współpracy transgranicznej w całej Unii Europejskiej.
Mamy doświadczonych aktorów tej
współpracy, kadrę na najwyższym
poziomie. Wiemy, jak korzystnie
wydawać unijne pieniądze i tę wiedzę możemy przekazywać innym.

Czesław Fiedorowcz

Fot. Euroregion snb

Pamiętajmy, że euroregiony wszędzie były pionierami współpracy
transgranicznej i wdrażania funduszy unijnych.
– Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską.
Czy model współpracy z zachodniej
granicy Polski powinien był przenoszony na granicę wschodnią?
– Musi być szybko przenoszony.
Kiedy jadę na granicę z Ukrainą,

tłumaczę kolegom z Podkarpackiego, że na swoim pograniczu pełnią
wobec Ukrainy taką rolę, jaką Niemcy pełniły wobec nas w latach dziewięćdziesiątych. Mówię im, że jeśli
nam się udało, to im też się uda.
Gdy euroregiony na granicy zachodniej zaczynały działać, byliśmy od
Niemców znacznie słabsi, a mimo
to zaczęli inwestować po polskiej
stronie euroregionów. Boli mnie, że
koledzy z granicy wschodniej wciąż
uważają, że wszystko w euroregionach powinno koncentrować się po
naszej, polskiej stronie. Musimy to
zmienić.
– Zanim Polska wstąpiła do Unii
Europejskiej, korzystała z funduszy
przedakcesyjnych.
– Powinniśmy być rzecznikami
utworzenia takiego funduszu zwłaszcza dla Ukrainy, nie zapominając
o transgranicznych kontaktach z Rosją i Białorusią. Nie możemy też pozwolić na zmniejszanie środków na
granicę zachodnią, bo z Niemcami
jeszcze długo nie będzie tak stabilnej współpracy, byśmy mogli powiedzieć, że czegoś zaprzestajemy.
Relacje z Niemcami są obarczone
brzemieniem ponad dwustu lat złej
przeszłości i trzeba co najmniej stu
lat, żeby wszystko wróciło do stanu normalnego. Dlatego wciąż tak
ważne są małe projekty, poznawanie
się ludzi i dlatego chcielibyśmy, żeby
fundusz, z którego są finansowane,
był możliwie jak największy.
Dokończenie na str. 12
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Sindbad zdobywa pogranicze

Bajki łamią bariery
TRZECIE spotkanie z polską
bajką i baśnią na niemieckim pograniczu stało się dobrą okazją
do czytania „Przygód Sindbada
Żeglarza” Bolesława Leśmiana.
A że wypadło to w pierwszy weekend adwentu, udało się połączyć
orientalno-leśmianowskie klimaty
z przedświąteczną scenerią starej
„pastorówki” w Blankensee.
Pomysł czytanek na pograniczu
narodził się w Berlinie, w kreatywnych głowach dwóch bardzo energicznych pań: Magdaleny Ziomek-Frąckowiak i Anny Czechowskiej
ze stowarzyszenia agitPolska. Warto zapamiętać te nazwiska, bo od
dobrych kilku lat agitPolska wykonuje świetną robotę dla krzewienia polskiej kultury w Niemczech,
tworząc swoisty „network” polskich
organizacji pozarządowych. Kilka
miesięcy temu tygodnik „Polityka”
poświęcił im reportaż, zwracając
uwagę na fakt, że w stolicy Niemiec,
w kulturze i sztuce, z powodzeniem
przebija się młode pokolenie Polaków, nieobciążone emigracyjnymi
kompleksami.
Dzięki wsparciu Federalnego
Pełnomocnika do spraw Kultury
i Mediów (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) udaje
się popularyzować polską literaturę
dla najmłodszych nie tylko wśród
dzieci z polskich rodzin, lecz także
wśród ich niemieckich rówieśników.
Spotkania są dwujęzyczne, polegają na wspólnym czytaniu polskiej
i niemieckiej wersji utworu oraz
na rozmaitych zabawach (również
z udziałem dorosłych).
Tak było i tym razem. Leśmianowskie „Przygody Sindbada Żeglarza” („ Die Abenteuer Sindbads des
Seefahrers” w niemieckim przekładzie wydawnictwa Kiepenhauer) to
prawie przypowieść filozoficzna, nie
tak łatwa w odbiorze dla dziecięcego
odbiorcy, jak popularne hollywoodzkie kreskówki. Trzeba więc było
przekaz uatrakcyjnić, by wzbudzić
ciekawość młodych uczestników.
Obok tradycyjnej „czytanki”, czyli
kontaktu z żywym słowem (co jest

PUBLICYSTYKA

główną ideą projektu), były tym
razem także warsztaty plastyczne,
wykorzystujące orientalne i morskie
motywy „Sindbada”.
Zadania tego podjęły się dwie
panie (znów panie!) ze szczecińskiej
Kulturalnej Kafki – Agnieszka i Dorota. Kto nie zna jeszcze tej instytucji,
powinien nadrobić zaległość. „Kafka”
serwowana jest na co dzień w Szczecinie u zbiegu ulic Wielkopolskiej
i Monte Cassino i jest doskonałym
miejscem twórczych zabaw dzieci
i rodziców. Pod okiem plastyków
i animatorów (a raczej animatorek)
z przygotowaniem pedagogicznym
odbywają się tam warsztaty plastyczne, muzyczne, literackie – słowem
multimedialne i niesztampowe.
W Blankensee też nie było sztampowo. Już sama „Pastorówka”, z jej
kameralną salą (niegdyś modlitewną), to miejsce niebanalne. Jej
gospodarze, Alfons Heimer i Sigrid
Gundlach, prowadzą w swoim domu
coś na kształt wiejskiego salonu
artystycznego, z małą galeryjką
w dawnym domku kościelnego
(„Küsterhäuschen”).
Kiedy wybrzmiały polskie i niemieckie frazy Leśmianowskiego
„Sindbada”, dzieci i dorośli przy
dźwiękach orientalnej muzyki tworzyli wspólnie plastyczne motywy
baśniowe. Wykonane przez nich
czapki piratów, arabskie szable,
papierowe wieloryby i rozgwiazdy
ozdobiły adwentowy stroik przed
„Küsterhäuschen”. Melanż orientalnych motywów z typowo bożonarodzeniową niemiecką i polską
tradycją musiał wywołać egzotyczne
skojarzenia…
Najważniejsze w tym wszystkim,
oprócz oczywiście dobrej zabawy, jest
zawsze spotkanie sąsiadów, którzy
mieszkają co prawda obok siebie,
ale mówią w dwóch językach. Naturalnymi pośrednikami i zarazem
tłumaczami są ich dzieci, już dziś
dwujęzyczne. A bariery językowe,
mentalne i poczucie obcości, stają
się łatwiejsze do pokonania, gdy
uczymy się siebie nawzajem na tych
samych bajkach.
(wit)

Jak sąsiad widzi sąsiada

Uczą się polskiego
Witold BACHORZ
CHOĆ to wciąż wydaje się heroiczne, gdy Niemiec uczy się
polskiego, to jednak znajdują się śmiałkowie. W Regionalnym
Centrum Nauczania Języka Polskiego w Pasewalku są weterani,
którzy swoją przygodę z szeleszczącą mową sąsiada rozpoczęli
przed dwudziestoma laty i nie zamierzają jej szybko kończyć.
W PASEWALKU, niespełna 30
km od centrum Szczecina, udało się
zebrać kilkudziesięcioosobową grupę entuzjastów polszczyzny. Tworzą
ją wyłącznie Niemki i Niemcy,
którzy rozpoczynali naukę od podstaw, w ramach kursów prowadzonych przez Regionalne Centrum
Nauczania Języka Polskiego przy
VHS (Volkshochschule Pasewalk,
odpowiednik naszego niegdysiejszego TWP). Centrum, kierowane
przez Małgorzatę Schade, kierowniczkę lektoratu polskiego w VHS,
jest bodaj najbardziej na wschód
Niemiec wysuniętym ośrodkiem
krzewienia nie tylko języka, ale
i kultury polskiej.
Kim są zatem bohaterscy
Niemcy, którzy raz w tygodniu,

z własnej nieprzymuszonej woli, ćwiczą świszczącą wymowę,
zmagają się z odmianą polskich
liczebników i uczą na pamięć
masy wyjątków? Z anonimowej ankiety, przeprowadzonej
w końcu listopada z inicjatywy
Polsko-Niemieckiej Fundacji
Transgranicznej, wynika, że są
to na ogół nauczyciele, urzędnicy, przedsiębiorcy i emeryci
w wieku od 30 do 75 lat. Dzielą
się na dwie grupy: pierwszą,
zaawansowaną, tworzą słuchacze, którzy uczą się języka od
co najmniej 10 lat (rekordzista
nawet 22 lata!), przy czym raczej
nieregularnie, z przerwami i mało intensywnie (raz w tygodniu).
Dokończenie na str. 13
7462-14-A
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Ćwiczenia na pograniczach
Dokończenie ze str. 11
– W latach 90. euroregiony były kreatorami rozwiązań pilotażowych we współpracy transgranicznej. A dziś?
– Wciąż są dobrą płaszczyzną sprawdzania nowych form współpracy. Warto więc
zastanowić się, z którymi zadaniami Polska
sobie nie radzi, i pilotażowo przetestować
je w euroregionach. Podam dwie kwestie:
pierwsza to nauka języka sąsiada; wciąż
kiepsko jest u nas z nauką niemieckiego,
czeskiego, słowackiego, białoruskiego, rosyjskiego, litewskiego, druga kwestia – to
zdrowotna dyrektywa transgraniczna, którą
już dawno powinniśmy wdrożyć, mówiąca
o tym, że na takich samych zasadach można korzystać z pomocy medycznej po obu
stronach granicy. Jeśli Polska boi się niestandardowych rozwiązań tych problemów, to
być może warto jakieś rozwiązania możliwe
do akceptacji ćwiczyć na pograniczach?
Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, myślę na
przykład o karcie usług, jaką wprowadzono
choćby na granicy niemiecko-holenderskiej.
– Pomówmy o euroregionie Sprewa–
Nysa–Bóbr.
– W mijającym roku priorytetowy był dla
nas drugi etap projektu „Odra dla turystów
2014”. Została uruchomiona żegluga turystyczna od Głogowa do Frankfurtu nad Odrą
i Kostrzyna, co aktywizuje gminy leżące nad
środkową Odrą.
– O ile wiem, do reaktywowania tamtejszej żeglugi mocno przyczyniła się akcja
„Flis”, organizowana od wielu lat przez
szczeciniankę dr Elżbietę Marszałek.
– Pani Elżbieta Marszałek jest zresztą matką chrzestną jednego ze statków
turystycznych, zbudowanych w ramach
projektu. Zostały zmodernizowane i rozbudowane porty w Bytomiu Odrzańskim,
Nowej Soli, Cigacicach i Frankfurcie nad
Odrą, do przedsięwzięcia włączono porty
w Krośnie Odrzańskim, Eisenhüttenstadt
i Kostrzynie.
– Na początku listopada otwarto most
Coschen-Żytowań na Nysie Łużyckiej.

– Dla naszego euroregionu, który ma
granicę głównie na Nysie Łużyckiej, mosty
są szczególnie ważne. Nowy most jest
tuż przy ujściu Nysy do Odry, niedaleko
Eisenhüttenstadt. Na pograniczu było to
trochę martwe miejsce, most je ożywia.
Poprzedni został zniszczony w 1945 r.
– Na co stawia euroregion w najbliższych latach?

będą współpracować w parkach naukowo-technologicznych i projektach naukowych. Kilka projektów, np. w zakresie
energetyki, już zostało zrealizowanych.
Ale nie chodzi tylko o nowe technologie:
ważna jest dla nas m.in. rewitalizacja kultury parkowej i ogrodowej. Na pograniczu
brandenburskim i saksońskim jest m.in.
wielki park Branitz i park Murażkowski,

Jedną z głównych bohaterek otwarcia portu w Bytomiu Odrzańskim była Elżbieta
Marszałek. 
Fot. Miasto Bytom Odrzański
– Oprócz małych projektów stawiamy
na aktywność uniwersytetów i projekty
innowacyjne. Wiosną chcemy uruchomić
projekt współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z kliniką Karla Thiema w Cottbus. Wiąże się to z faktem, że w 2015 r.
uniwersytet otwiera kierunek lekarski, na
którym będą mogli uczyć się również
studenci z Brandenburgii, gdzie uczelni
medycznej nie ma. Nowoczesna klinika
w Cottbus będzie miejscem praktyk i staży dla studentów polskich i niemieckich.
W ten sposób kumulujemy potencjał obu
stron.
– Podajmy inne przykłady projektów
innowacyjnych.
– Uniwersytet Zielonogórski i Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus

my porządkujemy parki w Zielonej Górze
i park w Zatoniu, związany m.in. z księżną
Dorotą von Talleyrand.
Powiem zresztą generalnie: cała granica
zachodnia upomina się o inwentaryzację
obiektów zabytkowych. Na Dolnym Śląsku
i w Lubuskiem jest najwięcej nieodnowionych obiektów, a skala ich zniszczeń jest
na tyle duża, że trzeba się zastanowić, co
z nim zrobić. Jest to wspólne dziedzictwo
kulturowe pogranicza, które daje szansę
nie tylko na uszanowanie przeszłości, lecz
także na to, by w nowoczesny sposób włączyć szczególnie młodych ludzi do troski
o nie, a tym samym do kształtowania
tożsamości.
Dodam jeszcze, że nieustannie zależy
nam na współpracy edukacyjnej i sporto-

wej. W Drzonkowie
działa Europejska
Akademia Sportu,
rozwijamy współpracę z Akademią Sportową Brandenburgii. W nowym projekcie chcemy zająć
się sportowcami, którzy kończą karierę.
Brandenburgia ma w tym świetne doświadczenia. Następny projekt, „Zdrowe
dzieci w zdrowych gminach”, obejmuje kształtowanie wśród dzieci postaw
prozdrowotnych. Przenosimy w nim do
nas doświadczenia z granicy niemiecko-holenderskiej.
– W Gubinie przez długie lata stała
ogromna ruina kościoła farnego.
– Wieża jest odbudowana i dostępna.
Niedawno został rozstrzygnięty konkurs na
zadaszenie kościoła, który ma być wielofunkcyjnym polsko-niemieckim miejscem
spotkań. Będą w nim czytelnie rozdzielone
funkcja kulturalna, m.in. sala koncertowa,
od sakralnej. W kościele już organizowane
są pierwsze uroczystości ślubne, plenery
artystyczne, jarmarki bożonarodzeniowe.
– Na koniec rozmowy wróćmy do
Federacji Euroregionów. Jaki będzie dla
niej przyszły rok?
– Mam nadzieję, że pokonanie problemów startowych spowoduje, że będzie bardziej efektywny. Chcę podkreślić,
że federacja powstała głównie po to, by
euroregiony mogły wspólnie działać dla
interesu beneficjentów, a jednocześnie
sygnalizować, gdzie trzeba wprowadzać
zmiany systemowe w programach unijnych, żeby uruchamiały najwyższą wartość
dodaną.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
■■ Siedzibą zarządu i biura Federacji Euroregionów RP jest Gubin
w Euroregionie Sprewa–Nysa–Bóbr.
W pięcioosobowym zarządzie zasiada
m.in. Krzysztof Soska z Euroregionu
Pomerania, wiceprezydent Szczecina.

SYLWETKA

Z nagrodą „Pomerania Nostra”

Prezydent Viadriny

Utwory św. Hildegardy z Bingen wykonywała Gaby Bultmann.
SPOTKANIE

Fot.: Wolfgang HAHN

Partnerzy Szczecina

Adwentowy wieczór
na Kreuzbergu
OSIEMNASTY rok działa w Berlinie,
w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg (do
2001 r. Kreuzberg), stowarzyszenie Städtepartner Stettin, którego celem jest „wspieranie
partnerskich kontaktów ze Szczecinem”.
Przewodniczącym stowarzyszenia jest Wolfgang Hahn.
Przez pierwsze lata działalności stowarzyszenie szukało kontaktów w całym
Szczecinie, organizując wspólne przedsięwzięcia z różnymi instytucjami i agendami miejskimi i stowarzyszeniami. Od
kilku lat koncentruje się na współpracy
z radami osiedli Turzyn i Skolwin. Działa
dzięki zaangażowaniu grupki społeczników, wspomaganych dotacjami dzielnicy
Friedrichshain-Kreuzberg. Jest organizacją skromną liczebnie, lecz gromadzi
faktycznych pasjonatów Szczecina. Dość
powiedzieć, że to z inicjatywy tego stowarzyszenia przeszczepiono z Kreuzberga
na Turzyn (a potem dalej) akcję „Zielone

podwórka”. W pierwszych latach była ona
dotowana z pieniędzy uzyskanych przez
Städtepartner Stettin e.V.
Tradycją jest, że każdego roku w czasie
adwentu w kawiarni ośrodka pracy socjalnej przy Oranienstrasse 69 na Kreuzbergu
spotykają się przedstawiciele Städtepartner
Stettin oraz rad osiedli Turzyn i Skolwin.
W tym roku spotkanie uświetnił koncert
Gaby Bultmann, znanej w Berlinie artystki
i nauczycielki, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki dawnej. Zaprezentowała utwory legendarnej średniowiecznej
benedyktynki św. Hildegardy z Bingen.
Śpiewała akompaniując sobie na flecie
prostym, fidelu i psalterium.
Jutro (piątek) przedstawiciele Städtepartner Stettin e.V. przyjeżdżają do Szczecina na adwentowe spotkanie w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul.
Jagiellońskiej, przygotowane z inicjatywy
Rady Osiedla Szczecin-Turzyn. 
(b.t.)

NOWYM prezydentem Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą jest od
2 grudnia prof. Alexander Wöll,
slawista, dotychczasowy szef Katedry Filologii Wschodnio- i Zachodniosłowiańskiej Uniwersytetu
Greifswaldzkiego.
Prof. Alexander Wöll, jako
współorganizator festiwalu kultury polskiej polenmARkT w Greifswaldzie, jest jednym z laureatów
Polsko-Niemieckiej Nagrody Pomerania Nostra 2011, fundowanej
m.in. przez miasta Szczecin i Greifswald, Uniwersytety Greifswaldzki
i Szczeciński, „Kurier Szczeciński”
i „Nordkurier”. Nagrodę razem
z zespołem organizatorów festiwalu odbierał na Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie.
Prof. Wöll jest m.in. autorem
monografii twórczości czeskiego

pisarza Jakuba Demla (1878-1961),
opracowań na temat literatury
rosyjskiej, kultury i mitologii Rosji
i Europy Wschodniej, dysertacji
o Václavie Havlu, Mironie Białoszewskim, humorze w polskiej
literaturze współczesnej.
W Greifswaldzie organizował
Letnią Szkołę Języka i Kultury
Ukraińskiej (Greifswalder Ukrainicum) i Letnią Szkołę Języka
i Kultury Polskiej (Greifswalder
Polonicum).
Jako prezydent Viadriny chce
umacniać współpracę z uczelniami
ukraińskimi. Będzie również działał
na rzecz rozbudowania Collegium
Polonicum w Słubicach, które jest
wydziałem zamiejscowych Uniwersytetu Poznańskiego, i przekształcenia go w Wydział Polsko-Niemiecki,
prowadzony przez Uniwersytet
Poznański i Viadrinę.
(t)

Prof. Alexander Wöll odbiera nagrodę od prezydenta Piotra Krzystka. Z tyłu
nadburmistrz Greifswaldu dr Artur König 
Fot. Sławomir BOREK
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W przyszłym roku w Szczecinie

21-22 MAJA przyszłego roku zorganizowane zostaną
w Szczecinie VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Ich miejscem
jest każdego roku jedna ze stolic przygranicznych województw
lub landów, raz w Polsce, raz w Niemczech. W 2014 roku
gospodarzem Dni Mediów była Brandenburgia, w przyszłym
roku będzie nim Zachodniopomorskie.
DNI Mediów to spotkania i dyskusje poświęcone najważniejszym
sprawom w stosunkach polsko-niemieckich i roli współczesnych mediów. Uczestnikami są dziennikarze
z obu krajów, politycy, ludzie gospodarki i kultury, życia społecznego.
W Szczecinie Dni Mediów odbyły się
już w roku 2009. Ich hasło brzmiało:
„20 lat później…”, a koncentrowały
się na ocenie lat 1989-2009.
W czasie najbardziej uroczystego
spotkania Dni Mediów wręczana
jest co roku Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska, ustanowiona
w 1997 r., a od 2013 roku nosząca
imię Tadeusza Mazowieckiego.
W Szczecinie zostanie wręczona
po raz osiemnasty. Wśród jej dotychczasowych laureatów są także
dziennikarze zachodniopomorscy:
Andrzej Kisiel (TVP 3 Szczecin,
Oddział Koszalin), Zbigniew Plesner

(PR Szczecin), Joanna Rudnik (PR
Koszalin), Adam Zadworny („Gazeta
Wyborcza”).
Laureaci nagrody wybierani
są przez jury konkursu spośród
autorów prac, które zostaną nadesłane na konkurs. Każdego roku
zgłaszanych jest 150-200 publikacji
prasowych, radiowych i telewi-

zyjnych. Organizatorzy czekają
przede wszystkim na prace, które
„poszerzają wiedzę o kraju sąsiada
i przyczyniają się do lepszego wzajemnego zrozumienia się Polaków
i Niemców”.
Nagroda jest przyznawana
w trzech kategoriach: prasa, radio,

telewizja (wysokość każdej: 5000
euro). Jej fundatorami są: Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Fundacja Roberta Boscha oraz
przygraniczne województwa i landy: Zachodniopomorskie, Lubuskie
i Dolnośląskie, Brandenburgia,
Meklemburgia-Pomorze Przednie
i Wolne Państwo Saksonia.
W przyszłym roku zostanie też
przyznana nagroda „Dziennikarstwo na Pograniczu” (wysokość:
5000 euro). Jej ideę tak charakteryzuje marszałek Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz:
„Będzie to nagroda dla publikacji,
która – zdaniem jury – najlepiej
opisuje relacje polsko-niemieckie
na pograniczu z punktu widzenia
środowisk lokalnych. To praca,
która może stać się inspiracją
dla szeroko rozumianych środowisk, zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi. Nagroda
«Dziennikarstwo na Pograniczu»
jest także szansą na docenienie
dziennikarzy reprezentujących
mniejsze redakcje, które z racji
swego zasięgu i ograniczonych
możliwości finansowych nie mogą

Będzie walczył o olimpiadę

SYLWETKA

Kto otrzyma
dziennikarskie nagrody?
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Nadburmistrz
Berlina
się równać z redakcjami ogólnopolskich mediów, przez co często
przegrywają w rywalizacji konkursowej, choć poruszane przez
nich tematy nie są gorsze, mniej
ciekawe czy mniej ważne”.
Fundatorzy nagrody „Dziennikarstwo na pograniczu” to Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego.
Dziennikarze, stacje radiowe
i telewizyjne, redakcje gazet z Polski i Niemiec mogą zgłaszać do
obu nagród publikacje prasowe,
radiowe i telewizyjne, ogłoszone
(wyemitowane) po raz pierwszy od
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
Termin zgłaszania prac upływa
10 stycznia 2015 roku. Szczegóły
konkursu: www.polsko-niemieckanagroda-dziennikarska.pl.
Dni Mediów organizowane są
przez Fundację Roberta Boscha
i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Trzecim organizatorem jest każdego roku jeden
z przygranicznych regionów Polsce
lub w Niemczech, gospodarz Dni
Mediów. 
(b.t.)

MICHAEL Müller (SPD) jest
nowym nadburmistrzem Berlina.
Dwa dni po ukończeniem 50. roku
życia zastąpił na tym stanowisku
Klausa Wowereita, który zrzekł
się funkcji po trzynastu latach
jej sprawowania.
Michael Müller był dotychczas
senatorem Berlina ds. rozwoju
miasta i ochrony środowiska. Od
1981 r. jest członkiem berlińskiej
SPD (Tempelhof-Schöneberg),
od 1996 r. deputowanym do berlińskiego senatu. Ewangelik,
żonaty, dwoje dzieci, należy do
ruchu pomocy socjalnej. Wśród
mieszkańców Berlina cieszy się
bardzo dużą popularnością.
Zapowiedział, że będzie
wspierał ludzi młodych, dążył
do obniżenia progu wyborczego do 16. roku życia i zabiegał
o organizację letniej olimpiady
w Berlinie, przekonując do niej
mieszkańców miasta i popierając reformę Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego. Olimpiada – według niego – powinna być zorganizowana zgodnie
z normami ochrony środowiska,
a jej koszty „powinny być realistyczne”.

W swojej mowie podkreślił:
„Będę dążył do tego, żeby Berlin
był miastem solidarności i sprawiedliwości, gdzie każdy będzie
miał szansę na kształcenie, własne
mieszkanie i miejsce pracy”.
Zapewnił, że będzie walczył
o realistyczne czynsze, większą
partycypację mieszkańców w życiu miasta, dokończenie budowy
nowego lotniska i – oczywiście –
letnią olimpiadę.
(b)

Uczą się polskiego
Dokończenie ze str. 11
Są wśród nich prawdziwe lingwistyczne talenty, takie jak Christian Justa, szef
pasewalskiej agencji pracy EURES, który
hobbystycznie opracowuje niemiecką listę
dialogową do kultowego serialu TV „Alternatywy 4” Stanisława Barei, albo Burkhardt
Preissler ze Starostwa Vorpommern-Greifswald, łapiący w lot nawet najbardziej
aluzyjne polskie dowcipy.
Grupę drugą tworzą początkujący (nauka
od roku do 5 lat) oraz „wiecznie początkujący”
(od 5 lat do 10 lat nauki), dla których kurs
jest również formą aktywności towarzyskiej.
Każda z tych dwóch 15-osobowych grup
odpowiadała (po polsku lub niemiecku) na
siedemnaście pytań ankiety w kategoriach
„Język i kultura” oraz „Akceptacja sąsiada”.

Ten koszmarny Szczebrzeszyn
Na pytanie o motywację nauki, padały
odpowiedzi na ogół pragmatyczne: „Mieszkam przy granicy”; „Pracuję w szkole, gdzie
są także uczniowie z Polski”; „Jeżdżę na
urlop i chciałbym rozumieć Polaków”; „Bo
to jest dobre także znać język sąsiadów”.
W dwóch przypadkach respondenci
przyznawali, że do nauki polskiego nakłoniły
ich żony Polki („Moja żona i przyjaciele
mówią po polsku”), a w jednym przyczyną
było miejsce pochodzenia („urodziłem się na
Mazurach”). Zdarzały się pobudki bardziej
bezinteresowne: „Lubię kraje wschodnioeuropejskie, zaczęłam się uczyć razem z moją
córką”; „Interesuję się całym krajem polskim,
polską historią, kulturą i na pewno polskimi
ludźmi. Współpracuję z kilkoma partnerami
w Polsce i mogę dobrze znajomość języka
wykorzystać”; „Lubię Polskę (kraj i ludzi),
nauka języka jest moim hobby”. Ciekawe
jest także praktyczne przełamanie bariery
językowej i mentalnej: „Byłem na wyspie
Wolin rowerem i nikt nie mówił tam po
niemiecku. Teraz mogę tam zrozumieć ludzi”.
U ponad 80 proc. badanych największą trudność w nauce polskiego stanowi
szeleszcząca wymowa („Schtschebscheschyn, to jest katastrofa!”), a dopiero później końcówki liczebników oraz nieznany
Niemcom aspekt dokonany i niedokonany
czasownika. Studenci niemieccy skarżą się
też na niemożność opanowania trudnego
słownictwa (przyczyna: „slaby pamięć”) oraz
na zbyt trudny podręcznik dla początkujących, wymagający już wstępnej znajomości
polskiego. („Gramatyka i liczebniki są najtrudniejsze. Ale mamy znajomek polskich
i lubimy mówić po polsku”).

Determinacji słuchaczom nie brakuje:
tylko dwie spośród trzydziestu ankietowanych osób stwierdziły kategorycznie, że nie
będą kontynuować nauki języka sąsiada
(„jest za trudno”). Reszta z entuzjazmem
potwierdziła chęć dalszej nauki. („Tak,
oschjewischje!!!”).

Czytają „Kurier Szczeciński”
Nieco gorzej jest ze znajomością polskiej
kultury, zarówno wysokiej, jak i masowej.
Większość pytanych (85 proc.) w obu grupach nie czyta polskich gazet, a jeśli czyta
książki polskich autorów – to po niemiecku.
Absolutną furorę robi Stanisław Lem; do
znajomości jego prozy przyznaje się aż 70
proc. słuchaczy! Nieobce jest też nazwisko
Ryszarda Kapuścińskiego, Henryka Sienkiewicza, Chopina, Kopernika, Marii Curie
(bez Skłodowskiej), Wisławy Szymborskiej,

tyki. Wymieniani byli także: piosenkarka
Maryla Rodowicz, zespół Czerwone Gitary
i aktor Stanisław Obrochylski (zapewne
Olbrychski). Lepiej też jest z czytelnictwem
gazet. Zaawansowani czytują w oryginale
„Kurier Szczeciński” (w wersji internetowej), „Przegląd Sportowy” i „Auto-Świat”.
Jeden deklaruje lekturę przeglądu prasy
polsko-niemieckiej na portalu „Transodra
On-line”. Z polskich obyczajów znany
jest w Pasewalku „oplatek”, regularnie
organizowany przez tutejszą parafię katolicką św. Ottona.
Większość słuchaczy ma świadomość
braków w wiedzy o sąsiedzie i deklaruje
chęć nadrobienia zaległości. Wszyscy chcieliby, jeśliby im czas pozwolił, uczestniczyć
w projektach polsko-niemieckich. Jeden
z ankietowanych stwierdził, że najlepszym
projektem polsko-niemieckim, w którym

Spotkanie wigilijne w katolickiej parafii św. Ottona w Pasewalku 
Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa,
Andrzeja Wajdy i oczywiście Romana
Polańskiego. Jedna z ankietowanych za
polskiego twórcę uznała Janoscha (znany pisarz niemieckojęzyczny z Górnego
Śląska), dla innego zaś bezapelacyjnie
ulubionym polskim aktorem pozostaje
Steffen Möller.
W grupie najbardziej zaawansowanej
respondenci wykazywali głębszą znajomość
polskiego świata kultury, mediów i poli-

Fot. Witold BACHORZ

pośrednio uczestniczył, jest jego „bilingualny (dwujęzyczny) wnuk”. Wielu deklaruje
zainteresowanie teatrem, filharmonią
i operą w Szczecinie, udział w projekcjach
polskich filmów (ale z niemieckimi napisami) oraz w odczytach na temat polskiej
historii, kultury, sztuki i polityki. Jedna
z badanych osób chciałaby bliżej poznać
polski system oświatowy oraz strukturę
partii politycznych. Padła też konkretna
propozycja odczytu: „Dlaczego Polacy

mają taki problem ze swoją historią od
1945 do 1989 roku?”.

Wyprzedzanie na trzeciego
Kursanci z grup bardziej zaawansowanych językowo odpowiadali na ankietę
w kategorii „Akceptacja sąsiada”. Urlopu
w Polsce nie boi się spędzać większość
pytanych. Najpopularniejszym celem jest
oczywiście wybrzeże Bałtyku, a następnie
Mazury. Dzięki tzw. Letniej Szkole Języka
Polskiego słuchacze co roku zwiedzają nowe
zakątki Polski. Największy zachwyt wzbudzają
polskie Tatry, Kraków i wschodnia Polska:
Białystok, tatarska wioska Kruszyniany,
Puszcza Białowieska.
Turyści niemieccy cenią bardzo naturę,
krajobrazy i miejsca oddalone od miejskiego
zgiełku („Najchętniej spędzam urlop we wsi
Orle w Puszczy Drawskiej, lubię poznawać
okolice, nie wydeptane przez turystów”).
Tylko jedna osoba stwierdziła zdecydowanie,
że nie interesuje ją wypoczynek w Polsce.
Sąsiedztwo Polaków w niemieckich miejscowościach to dla niemieckich słuchaczy
„kein Problem”. Duża część (około 40 proc.)
ma już doświadczenia z polskimi współmieszkańcami („U nas na wsi co dziesiąty
jest Polakiem”) i na ogół są to doświadczenia
dobre („Mam dobrego sąsiada”).
Ale już odpowiedź na pytanie: „Czy
chciałabyś/chciałbyś mieć szefa Polaka?”
wymagała namysłu. Niektórzy uciekali
w dyplomację („Trudno mi to ocenić, nie
miałem okazji poznać”; „Jestem emerytem”),
inni w indywidualizm („Pracuję sam, nie
chciałbym szefa ani Polaka, ani Niemca”),
jeszcze inni w polityczną poprawność („To
nie zależy od narodowości”). Kilka osób
„mogło sobie wyobrazić taką sytuację”, ale
kilka – zdecydowanie nie („Nie, to byłoby
trudne w szkole, on/ona musieliby wyśmienicie po niemiecku mówić”).
O wiele łatwiej zaakceptować Polaka na
stanowisku burmistrza ich gminy. Ponad
80 proc. ankietowanych nie miałoby nic
przeciwko temu, pod warunkiem, że byłaby
to osoba kompetentna, władająca biegle
niemieckim i znająca się na swej robocie
(„Dlaczego nie, jeśli robi coś dobrego dla
gminy”). Tylko 17,6 proc. badanych stanowczo
zaprotestowało przeciwko przejęciu władzy
przez Polaka, czasem z powodów bardzo
osobistych („Nie, bo naszą burmistrzynią
jestem ja!”). Jeśli Polak, to swojak („Chciałbym kogoś, kto dobrze zna nasze zwyczaje.
Jeśli byłby to Polak tu urodzony, wtedy tak”).
Na pytanie: Co w Polakach i Polsce jest
najbardziej denerwujące?, najczęściej padały

odpowiedzi: niepunktualność i niesolidność.
Jedna osoba wymieniła dwulicowość („Mówią „tak”, myślą „nie”), a inna – nadmierną
skłonność do przesady. Padł też zarzut
nacjonalizmu oraz „nadmiernych zakupów
w Niemczech”.
Naszych sąsiadów denerwuje też ruch na
polskich drogach, wyprzedzanie na trzeciego,
natręctwo czyścicieli szyb i sprzedawców
prospektów na niektórych stacjach benzynowych, zbyt duże tablice reklamowe oraz…
sklepy, otwarte w niedzielę. Irytujące jest
również, gdy zagadnięci po polsku Polacy
odpowiadają zbyt szybko („Denerwują mnie,
gdy szybko mówią, bo wtedy nie wszystko
rozumiem”). Na pocieszenie warto dodać,
że ani pijaństwo, ani złodziejstwo nie zostały
tym razem wymienione wśród polskich wad
narodowych.

Auto tylko z salonu
Dla równowagi zapytano respondentów,
co im się w Polakach i Polsce podoba. Tu
królowała polska gościnność i spontaniczność
(„Podoba mi się, jak Polacy są przyjacielscy,
kiedy widzą, że ktoś się stara mówić po polsku”; „Lubią śpiewać”). Paniom podobały
się „dobrze ubrane kobiety, szarmanccy
mężczyźni całujący kobietę w rękę”, panom
to, że „polskie kobiety są niezawodne we
współpracy” (cokolwiek by to miało oznaczać…). Niektórym zaimponował „szybki
rozwój Polski w ostatnich 10 latach”. Wszyscy
chwalili polską kuchnię (oprócz bigosu).
Odpowiedź na pytanie: „Czy pożyczyłaby
Pani/Pan pieniądze Polakowi?” zadaje kłam
obiegowej opinii o Niemcach jako ludziach
nieskłonnych do zachowań irracjonalnych.
Większość poratowałaby Polaka, gdyby był
w potrzebie. Kilka osób zastrzegło, że musiałaby być to osoba im znana. Kryterium
narodowościowe nie było w ogóle brane
pod uwagę („To zależy od człowieka, a nie
od narodowości”) i tylko jedna osoba przytoczyła polskie przysłowie: „Dobry zwyczaj
nie pożyczaj”.
Jest natomiast dziedzina, w której raczej
nie należy spodziewać się symetrii w stosunkach polsko-niemieckich. To rynek samochodów używanych. O ile Polacy chętnie
kupują i cenią sobie używane przez Niemców
auta, o tyle nawet najbardziej tolerancyjny
i poprawny politycznie Niemiec nie potrafi
sobie wyobrazić zakupu auta, które przez
dłuższy czas jeździło po polskich drogach.
Najbardziej dyplomatyczna odpowiedź
brzmiała: „Ani od Polaka, ani od Niemca.
Auta kupuję tylko w salonie”.

Ankietował Witold BACHORZ
7462-14-B, C
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SYLWESTER

Przy Bramie Brandenburskiej

przez granice

Gwiazdy i milion gości
OD DWUDZIESTU lat Berlin wita Nowy
Rok przy Bramie Brandenburskiej.
Głównym miejscem największego
w Europie sylwestrowego spotkania,
jego epicentrum, zawsze jest
dwukilometrowa ulica 17 Czerwca
(Strasse des 17 Juni) od placu
Paryskiego i Bramy Brandenburskiej
do Siegessäule.

Jak co roku organizatorzy spodziewają
się miliona gości. Ulicę 17 Czerwca oświetli dziewięć świetlnych kolumn, tworząc
ramę imprezy („granice berlińskiego
nieba”). Na głównej scenie przy Bramie
Brandenburskiej i scenach mniejszych
koncertować będą gwiazdy muzyki pop,
m.in. grupa Tokio Hotel, Annett Louisan,
Marc Foster, Marlon Roudette, Howard
Carpendale i Roland Kaiser. Organizatorzy twierdzą, że to najciekawszy zestaw

DZIEDZICTWO

artystów, jaki udało im się dotychczas
zaprosić na sylwestrową noc do Berlina.
Jedną z gwiazd będzie amerykański aktor
i piosenkarz David Hasselhoff („Słoneczny
partrol”, „Apetyt na seks”), który jeszcze
o godz. 20 w sylwestra będzie koncertował w Londynie, a następnie prywatnym
samolotem przyleci do Berlina. 25 lat po
upadku muru berlińskiego zaśpiewa swój
song „Looking for Freedom”.
O północy rozbłysną barwne 11-minutowe
fajerwerki (6 tysięcy rac). Pod nimi David
Garret (skrzypce) i Katherine Jenkins
(sopran) wykonają fragment IX Symfonii
Ludwiga van Beethovena, co dopełni
tańcem Rosyjski Balet Państwowy.
Dodajmy, że na sylwestrowej trasie
czynnych będzie ponad 150 kafejek i barów
na wolnym powietrzu.
Policja berlińska apeluje o wcześniejsze
przyjazdy na zabawę i korzystanie z publicznych środków komunikacji. Zabronione jest
wnoszenie butelek, własnych fajerwerków,
parasoli, ostrych narzędzi itd.
Wstęp wolny. W razie przepełnienia
policja zamknie bramy na ul. 17 Czerwca.
Tak czy inaczej zabawa przeniesie się także
na okoliczne place, parki i ulice.
Berlin proponuje również wiele innych
imprez sylwestrowych, wśród nich koncerty
w filharmonii i przedstawienia w teatrach
oraz tradycyjny występ legendarnego cyrku „Roncalli” (bez zwierząt!) z orkiestrą
symfoniczną DSO (Tempodrom, 31 grudnia,
godz. 15 i 19, 1 stycznia, godz. 198). 

(b)

NAUKA

Przestępczość na pograniczu

Slogany
czy konkrety
UKAZAŁO SIĘ pierwsze polskie
opracowanie na temat przestępczości na pograniczu polsko-niemieckim. Autorką książki „Slogany
czy konkrety. Polsko-niemiecka
współpraca na rzecz zwalczania
przestępczości przygranicznej. Fakty i ocena”, jest dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych
w Warszawie.
Gazeta „Märkische Oderzeitung” informuje, że policja i prokuratura Brandenburgii i Lubuskiego powołają
wkrótce drugą polsko-niemiecką grupę do wykrywania
i zwalczania złodziei samochodów.
W Niemczech, na wszystkich granicach, działa już
ponad czterdzieści podobnych grup. Pierwsza grupa
niemiecko-polska została powołana w 2013 r. Udało się
jej rozpracować 175 faktów kradzieży samochodów, dokonanych od 2011 r. w Brandenburgii i innych landach.
17 przestępców znalazło się w polskich więzieniach.
„Złodzieje z Polski mocno obciążają w Brandenburgii
wizerunek Polaków, niszcząc to, co pozytywne w kontaktach polsko-niemieckich” – pisze Agnieszka Łada
w swojej książce, wydanej przez warszawski Instytut
Spraw Publicznych i Fundację Konrada Adenauera.
Niestety, zarówno władze w Warszawie, jak i w Berlinie nie biorą poważnie alarmujących sygnałów o przestępczości przygranicznej i jej skutkach. Podpisane
w maju br. nowe porozumienie polsko-niemieckie,
mające usprawnić współpracę organów ścigania obu
państw, nie zostało dotychczas ratyfikowane ani przez
Sejm RP, ani przez Bundestag.
Książkę Agnieszki Łady w wydaniu PDF można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej www.isp.org.pl. (t)

Świadek dawnej jedności Europy

Brzesko, przywracanie blasku
DOBIEGA końca czwarty etap
prac konserwatorskich przy
drewnianym polichromowanym
sklepieniu pozornym
w kościele parafialnym
Narodzenia NMP w Brzesku
(gm. Pyrzyce).
Już rok temu pisaliśmy o brzeskiej świątyni i pracach przywracających blask wspaniałemu dziełu
pomorskiego baroku. Dziś kolejne
partie figuralnej polichromii na
nowo urzekają żywymi barwami.
Restauracja cennego zabytku i tym
razem była wynikiem wspólnego
działania Polaków i Niemców.
Satysfakcję mogą czuć zarówno
gospodarze świątyni, jak i osoby,
które przyczyniły się do finansowania i wykonania prac. Ksiądz
Janusz Skoczeń zastąpił w tym roku
długoletniego proboszcza brzeskiej
parafii, ks. Januarego Żelawskiego,
który odszedł na zasłużoną emeryturę. Obejmując stworzone przez
poprzednika sanktuarium Maryjne,
ks. Skoczeń kontynuuje ambitne
zadanie, jakim jest przywrócenie
zabytkowej świątyni jej dawnego
blasku. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie zgodne finansowanie
przedsięwzięcia przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Niemiecko-Polską Fundację
Ochrony Zabytków (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und
Denkmalschutz) z dotacji rządu
RFN na kulturę i media, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i parafii Brzesko.
Dla przedstawiciela fundacji, dra
Petera Schabe, jest to już drugie
podobne zadanie w regionie pyrzyckim, po ukończonej w 2012 r.
konserwacji stropu kościoła w Przywodziu. Wykonawca tamtych prac,
szczeciński konserwator Tadeusz
Makulec, prowadzi ze swoją firmą
również konserwację sklepienia
w Brzesku.
Salowe wnętrze wzniesionego
około 1300 r. wczesnogotyckiego kościoła nakrywa drewniana imitacja
sklepienia krzyżowo-żebrowego.

Wykonawcą powstałej w 1697 r.
precyzyjnej konstrukcji ciesielskiej i stolarskiej był młynarczyk
Michael Pahl z Brzeska, o czym
do dziś przypomina jego portret i
inskrypcja na chórze muzycznym.
Nieznany obecnie z imienia, ale
niewątpliwie biegły w swej sztuce malarz pokrył polichromią
deskowanie tego „sklepienia”
oraz półkoliste ściany tarczowe
pod wysklepkami. Namalował
unoszące się wśród skłębionych
obłoków anioły, chwalące Boga
swym śpiewem i grą na instrumentach, dźwigające też narzędzia
Męki Pańskiej.

Piękno sanktuarium w Brzesku 
Malowidła przetrwały w dobrym
stanie do końca drugiej wojny
światowej, kiedy to zniszczone
zostało zachodnie przęsło pseudosklepienia. Kościół przejęty w
1945 r. przez katolików, od 1951
r. parafialny, doczekał się w latach 1953-55 odbudowy szczytu
zachodniego. Choć w latach 1962-68
troskliwie odrestaurowano elementy wystroju i wyposażenia
wnętrza, a wśród nich malowidła
w ścianach tarczowych, to samo
sklepienie pozostało nietknięte
przez konserwatorów. W miejscu
zniszczonego zachodniego przęsła
ciągle straszyła czarna dziura, tylko

prowizorycznie zasłonięta dyktą.
Na domiar złego, kiedy zaczęło
przeciekać wadliwie położone w
1969 r. blaszane pokrycie dachu, na
malowidłach pojawiły się zacieki.
Widoczne były aż do konserwacji
rozpoczętej w 2011 r.
W 2014 r. odrestaurowano kolejne, trzecie od wschodu przęsło
pseudosklepienia, wraz z północną
belką tęczy oraz ornamentalną
oprawą północnego łuku tęczowego.
Program prac obejmował, podobnie
jak w latach ubiegłych, wzmocnienie konstrukcji drewnianej,
impregnację owado- i grzybobójczą,
wzmocnienie i pełną konserwację

Fot. b.t.

malowideł łącznie z punktowaniem
ubytków. Do wykonania pozostała
konserwacja czwartego, ostatniego
już zachowanego do dziś przęsła
sklepiennego, a także odtworzenie
piątego przęsła nad emporą muzyczną. W latach 80. XX w. zostało
ono zrekonstruowane w sposób
odbiegający jakością od sąsiednich
oryginalnych partii. Dziś tamta
rekonstrukcja oczekuje na „poprawkę”. A na przyszłość planuje
się konserwację ołtarza i ambony.
Wykonana w 1613 r. manierystyczna
nastawa ołtarzowa stanowi oprawę
dla późnogotyckiego tryptyku z
figurą Madonny, czczonej dziś w

kościele. Ambona z 1612 r. należy
do najpiękniejszych na Pomorzu
Zachodnim.
Kościół w Brzesku budzi coraz
większe zainteresowanie nie tylko
pielgrzymów, lecz także badaczy i
miłośników dawnej sztuki. W maju
bieżącego roku podpyrzycką wieś
odwiedzili członkowie Oddziału
Szczecińskiego Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków wraz
z prezes dr Beatą Makowską,
współpracującą stale z fundacją
niemiecko-polską. Po prezentacji
wykonanych prac ożywioną dyskusję wzbudził zamiar odtworzenia
zachodniego przęsła sklepienia.
Pytano, jak daleko posunąć się w
rekonstrukcji, unikając fałszerstwa,
a jednocześnie nie powodując
estetycznego dysonansu?
Dla historyków sztuki ważna jest
geneza formy brzeskiego sklepienia
i zdobiących je malowideł. Okazuje
się, że podobny zabytek istniał
nie tylko we wschodniopruskim
Bladiau (dziś Piatidorożnoje w
obwodzie kaliningradzkim), o czym
wiedziano. Bliską analogię można
znaleźć również w kaplicy pewnego
południowoniemieckiego zamku u
podnóża Alp. Starsze o sto lat od
brzeskiego drewniane sklepienie
zdobią tam płaskorzeźbione i polichromowane postacie aniołów.
O ile w nieistniejącym już dziś
sklepieniu w Bladiau dostrzegamy
bliskie podobieństwo, czy wręcz
identyczność warsztatu ciesielskiego i snycerskiego, to w przykładzie
południowoniemieckim mamy być
może do czynienia z pierwowzorem.
Jaką drogą dostał się on na odległe
Pomorze? W jaki sposób zawędrował dalej, do Prus Wschodnich?
Fascynujące pytania oczekują
na próbę odpowiedzi. Na razie
wiadomo tylko, że ani geograficzna
odległość, ani religijne podziały
nie stanowiły przeszkody w kontaktach i wędrówce artystycznych
idei. Odkrycie dawnej jedności
Europy stanowi jeszcze jedną
„wartość dodaną”, wyniesioną z
badań nad wiejskim kościółkiem
pod Pyrzycami.

Maciej SŁOMIŃSKI

AKTUALNOŚCI

■■ BUNDESTAG dużą większością głosów przyjął ustawę ułatwiającą azylantom pobyt w Niemczech.
Już po trzech miesiącach pobytu
w RFN będą oni mogli podróżować po całym kraju, otrzymają
też zapomogę pieniężną zamiast
rzeczowej.
■■ WŁADZĘ w Turyngii objęła koalicja Lewica/SPD/Zieloni. Premierem jest Gustav Ramelow (Lewica).
Nie udało się odtworzyć wielkiej
koalicji CDU/SPD, skutkiem czego
chadecy, którzy otrzymali najwięcej
głosów w wyborach, są w opozycji.
W RFN mówi się, że jeśli czerwono-czerwono-zielona koalicja
odniesie w Turyngii sukces, może
to spowodować po najbliższych
wyborach do Bundestagu (2017)
upadek wielkiej koalicji CDU/SPD
we władzach federalnych.
■■ NA zjeździe CDU kanclerz Angela Merkel prawie jednomyślnie została ponownie wybrana
na przewodniczącą partii. Ostro
skrytykowała prezydenta Putina za politykę wobec Ukrainy,
a także federalnego koalicjanta
chadeków, SPD, za utworzenie
czerwono-czerwono-zielonej koalicji w Turyngii. Wielka koalicja
CDU/SPD w Bundestagu jest mimo
to stabilna.
■■ CORAZ liczniejsze są w Dreźnie demonstracje ruchu Pegida
(Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes –
Patriotyczni Europejczycy przeciw
Islamizacji Zachodu). W miniony
poniedziałek demonstracja zgromadziła 15 tysięcy osób. Organizatorzy poinformowali, że wśród jej
uczestników byli sympatycy ruchu
z Austrii, Holandii i Polski. W RFN
trwa żywa dyskusja na temat ruchu Pegida. Wielu polityków, w tym
kanclerz Angela Merkel, zarzucają
Fot. archiwum
jego organizatorom ksenofobię
i „polowanie na obcokrajowców”.
Federalny minister spraw wewnętrznych de Maiziere sprzeciwił
się zestawianiu sympatyków ruchu
z neonazistami, mówiąc, że wielu
z nich demonstruje swój niepokój
związany z tym, że „czują się obcy
w swoim kraju”. Pegidę wspiera
nowa radykalna partia Alternative
für Deutschland.
■■ SPADA bezrobocie w Niemczech,
w listopadzie wynosiło 6,3 proc.
W Saksonii bezrobocie wynosi
8,1 proc., w Brandenburgii – 8,6
proc., w Berlinie i MeklemburgiiPomorzu Przednim – 10,4 proc.
Najniższe jest w Bawarii (3,4 proc.),
najwyższe w Bremie (10,5 proc.).
■■ GDAŃSK i Mariupol (Ukraina)
podpisały list intencyjny w sprawie
nawiązania współpracy. Mariupol,
liczący 480 tysięcy mieszkańców,
wciąż jest zagrożony rosyjską aneksją. W czasie uroczystości prezydent
Gdańska mówił: Podpisując ten
list, chcemy powiedzieć Ukraińcom
i Europie, że dla gdańszczan i Polaków nie jest obojętna przyszłość
Mariupola, a tym samym i Ukrainy”. Pomysłodawcą podpisania
listu intencyjnego był główny akcjonariusz Stoczni Gdańsk, biznesmen
Serhij Taruta, poseł do Rady Najwyższej Ukrainy. Mandat uzyskał
w okręgu wyborczym Mariupol.
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