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Pomerania przed nową perspektywą finansową

Pogranicze zmienia się dynamicznie
– mówi Zygmunt Siarkiewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
– KOŃCZY się pańska czteroletnia kadencja jako prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Który z projektów,
zrealizowanych w tym czasie dzięki
funduszom Pomeranii, uważa pan za
najciekawszy?
– Nie chciałbym wyróżniać jakiegoś
projektu. Beneficjentów po stronie
polskiej i niemieckiej euroregionu było bardzo wielu, a każdy projekt był
w jakiś sposób wyjątkowy, wypływał
z potrzeb określonych społeczności,
miał im służyć i myślę, że każdy
osiągnął swój cel. Wszystkie zostały
pozytywnie ocenione. Ich realizacja na
pewno wypełniła lukę w potrzebach
naszego regionu.
– Euroregiony powstały kiedyś
głównie po to, by wspierać kontakty
między obywatelami państw mieszkającymi na pograniczach. Pomerania
realizuje to głównie poprzez finansowe wspieranie tzw. miękkich projektów, finansowanych z Funduszu
Małych Projektów unijnego programu
INTERREG. Od 2012 r. zrealizowano
337 takich projektów za ponad 3,5
mln euro.
– Hołubiłem te projekty, aczkolwiek
nie umniejszam znaczenia projektów
„twardych”, głównie inwestycyjnych
i badawczych. Małe projekty, głównie
różnego rodzaju spotkania, wynikają
z potrzeby kontaktowania się ludzi
z obu stron granicy. Nie może w tym
być żadnej sztuczności, bo gdyby
była, nie byłoby tych spotkań. Dlatego jestem przekonany, że to przede
wszystkim dzięki Funduszowi Małych
Projektów budowane były warunki
dobrej integracji na pograniczu. Liczba
uczestników polsko-niemieckich spotkań na terenie naszego euroregionu
idzie w tysiące. Dzięki nim przełamywane są wzajemne kulturowe klisze,
co jest nie do przecenienia właśnie na
pograniczu, które ze swej natury jest
tyglem kulturowym i żyje z wymiany
pomysłów, ludzi, towarów. Euroregion
dofinansowuje bardzo różne spotkania. Dzięki ich twórcom fundusze udało się wykorzystać w stu procentach.

SPOTKANIA

– Już sam fakt, że tak wielu ludzi chce się spotykać, pokazuje, że
z sąsiedztwem polsko-niemieckim
nie jest źle.
– Badania naukowe pokazują, że
nigdy w ciągu ostatnich dziesięcioleci
sąsiedztwo nie było tak dobre. Spośród
obcokrajowców Polacy najlepiej oceniają Niemców, diametralnie zmienił
się też odbiór Polaków w Niemczech.
„Polnische Wirtschaft” nie jest już synonimem nieudacznictwa, a o Polsce i jej

transgranicznego obszaru metropolitalnego Szczecina, widząc bezpośrednie korzyści, także demograficzne,
z oddziaływania Szczecina na tereny
niemieckiego pogranicza.
– Niektórzy mówią, że małe projekty są często stereotypowe, jak choćby
wspólne święta straży pożarnych.
– Nie neguję, że gdzieś może tak
być. Nie zgadzam się jednak, że jest
jakiś stereotyp spotkania. Przeczy
temu fakt, że coraz więcej spotkań

Rozmowy w Pomeranii. Zygmunt Siarkiewicz (z lewej) i Volker Böhning, ostatni
Fot. b.t.
starosta powiatu Uecker-Randow
rozwoju mówi się dziś w Niemczech
bardzo dobrze. Warto też wspomnieć
w tym kontekście o osiedlaniu się
młodych Polaków w Niemczech, tuż
przy granicy. Dzięki nim w niektórych
miejscach odwracają się niekorzystne
trendy demograficzne. Nie trzeba już
więc zamykać szkół czy przedszkoli,
bo dzieci młodych polskich rodzin
zapewniają im liczbowe normy. W gimnazjum w Löcknitz liczba polskich
uczniów będzie niedługo równa liczbie
uczniów niemieckich. Pozytywne oddziaływanie tych zjawisk dostrzegają
już landowi politycy niemieccy. Z tego
względu premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego promuje ideę rozwoju

inicjują organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, instytucje oświatowe, które chcą realizować własne cele
wspólnie z partnerem niemieckim.
W wielu wypadkach więzy, jakie wtedy
powstają, są pielęgnowane, a spotkania kontynuowane. Z polskiej strony
zainteresowanie nimi jest tak duże, że
wzorem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wyszliśmy z inicjatywą
ich grantowania, czyli upraszczania
procedury pozyskiwania funduszy na
ich realizację. Dziś wyjazd do partnera
w Niemczech jest tak prosty, że trzeba próbować szybkiego finansowania
kosztów nawet kilkugodzinnych spotkań. Będą wtedy częstsze.

VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów

EUROREGION

– Zrealizowano też „duże” projekty na sumę ponad 150 mln euro.
Jakie?
– Były to projekty inwestycyjne, jak
np. budowa dróg na pograniczu, polsko-niemieckie ośrodki edukacji, jak
Zalesie koło Polic, miejsca spotkań,
na przykład w Człopie i Europejskie
Centrum Spotkań w Barlinku. Ale
tzw. duży INTERREG IVA to także
Telemedycyna w Euroregionie Pomerania, ogromny projekt z zakresu
opieki medycznej. Były też projekty
badawcze, m.in. „Badania przesiewowe noworodków”, dzięki któremu
każde niemowlę w naszym województwie było badane pod kątem chorób
metabolicznych, co ma podstawowe
znacznie dla wczesnego diagnozowania, a w efekcie leczenia niepełnosprawności. Na takich projektach,
gdzie korzyści są bardzo wymierne,
zależy nam szczególnie.
– Bieżącym kontaktom międzyludzkim, zwłaszcza krótkim, jednodniowym wyjazdom głównie młodzieży, wciąż nie sprzyja sieć transportu
publicznego na pograniczu. Jak ją
ulepszać?
– Trudno byłoby takie prace organizować stowarzyszeniu, bo nie jest
to nasza rola i nie nasze kompetencje.
Dzięki funduszom, jakimi dysponujemy, możemy je wspierać.
– Może też bardziej aktywnie wskazywać problemy do rozwiązania?
– Pewnie tak. Ale wspomniałem
o transgranicznym obszarze metropolitalnym Szczecina. Stowarzyszenie,
powołane do konsolidowania gmin
w polskiej jego części, realizuje projekty mające stworzyć wspólną ofertę
komunikacji publicznej na tym terenie
ze wspólną taryfą opłat. Jestem pewien, że rozszerzenie tej oferty o część
niemiecką to tylko kwestia czasu.
Pozytywne doświadczenia takich rozwiązań, jak bilety Berlin-Brandenburg
i Mecklenburg-Vorpommern, pokazują, że jest to droga, którą warto
iść. Warto rozszerzać zintegrowany
transgraniczny transport publiczny.
Dokończenie na str. 12

Łukasz Cranach jr: Portret ks. Filipa I

Rok
Cranacha jr.
W TYM roku mija 500.
rocznica urodzin Łukasza
Cranacha juniora, syna
Łukasza Cranacha starszego,
jednego z najwybitniejszych
malarzy epoki renesansu.
Łukasz Cranach jr urodził się
4 października 1515 r. w Wittemberdze i tam zmarł 25 stycznia
1586 r. Malował portrety i alegoryczne obrazy religijne, był przedsiębiorcą, radnym i burmistrzem
Wittembergii.
Trzynaście miast w Saksonii,
Saksonii-Anhalt, Turyngii i Bawarii, z którymi związana była rodzina
Cranachów, stworzyło z okazji jubileuszu sieć „Drogi do Cranacha”.
Organizują wystawy, spotkania,
konferencje. Kulminacyjnym wydarzeniem będzie wystawa w Wittemberdze, zatytułowana „Łukasz
Cranach młodszy – odkrycie mistrza” (26 czerwca–1 listopada).
Będzie na niej 150 prac artysty.
Łukasz Cranach jr jest autorem portretu ks. Filipa I, będącego
w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Filip I książę
wołogoski, urodził się w 1515 r.
w Szczecinie, 14/15 lipca minie
500. rocznica jego urodzin.
(l)

Efekt wspólnego protestu

Dziennikarska nagroda

Więcej na małe projekty

21-22 MAJA odbędą się w Szczecinie VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Głównym miejscem
spotkania będzie Książnica Pomorska. W Trafostacji Sztuki zostanie wręczona doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska, nosząca od
grudnia 2013 r. imię Tadeusza Mazowieckiego.
Do konkursu o nagrodę zgłoszono 164 publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne, ogłoszone
w 2014 r. – 75 z Polski i 89 z Niemiec. Jury
konkursu, które obradowało na początku
marca, nominowało
do finału po sześć
publikacji w kategoriach: prasa, radio,
telewizja, dziennikarstwo na pograniczu.
Ich autorzy związani są m.in. z „Gazetą Wyborczą”,
dziennikami „Der Tagesspiegel” i „Schweriner
Volkszeitung”, tygodnikiem „Wirtschaftswoche”,
rozgłośniami radia Wrocław, Szczecin, Koszalin,
MDR, Deutschlandfunk, Radia Sachsen, Westdeutscher Rundfunk, programami Telewizji Polskiej, Deutsche Welle, RBB.
Wśród nominowanych są dziennikarze z Zachodniopomorskiego: Jolanta Rudnik i Andrzej
Rudnik z Radia Koszalin, autorzy reportażu „Ostat-

INFORMOWALIŚMY już, że pod
koniec lutego odbyło się w Urzędzie
Miasta Szczecin pierwsze od
czterech lat wspólne spotkanie
podmiotów tworzących Euroregion
Pomerania.

ni świadek”, Agata Rokicka z Polskiego Radia
Szczecin, autorka reportażu „Jedenaste przykazanie”, Joanna Skonieczna i Krzysztof Skonieczny
z Polskiego Radio Szczecin, autorzy reportażu
„Mała Polka ze Staffelde”, oraz Monika Stefanek,
pracująca dziś dla Redakcji Polskiej Funkhaus
Europa, autorka reportażu „W sąsiedztwie Białego
Bociana”. Wśród pretendentów są także Sonja
Volkmann-Schluck („Schweriner Volkszeitung”),
autorka artykułu o szpicy
NATO w Szczecinie oraz
Friederike Witthuhn i Peter Schmidt (Nordmagazin, Land und Leute), autorzy telewizyjnego filmu
o nowym gmachu Filharmonii Szczecińskiej.
Motto tegorocznych Dni Mediów brzmi: „Polska i Niemcy – nowe kotwice Europy”. Dyskusje
będą koncentrować się wokół roli obu krajów
w Unii Europejskiej i działaniach poza nią, m.in.
na Ukrainie.
Organizatorami tegorocznych Dni Mediów są:
Fundacja Roberta Boscha, Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej, Zachodniopomorski Urząd
Marszałkowski, a partnerami Książnica Pomorska
i Trafostacja Sztuki.
(b.t.)

Obecni byli: prezydent Szczecina oraz
prezesi zarządów stowarzyszeń, polskiego i niemieckiego, zrzeszających gminy
należące do euroregionu. Powodem spotkania było zaniżenie Funduszu Małych
Projektów przewidzianego dla Pomeranii
w nowej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej.
Uczestnicy spotkania wystosowali
w tej sprawie protest do Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.
Postulowali przyznanie euroregionowi
17 mln euro na cały nowy okres programowania, na stronę polską i niemiecką.
W latach 2010-2014 na Fundusz Małych
Projektów, finansujący głównie spotkania
polsko-niemieckie, Pomerania miała
mniej niż 10 mln euro.
– Ministerstwo częściowo przychyliło
się do naszego stanowiska – mówi Paweł

Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
– Pierwotnie uważało, że na Fundusz
Małych Projektów powinniśmy mieć tyle
pieniędzy, co w poprzednim okresie.
Ostatecznie zgodziło się na 15 mln euro,
ale pod dwoma warunkami. Pierwszy
jest taki, że w 2018 roku nastąpi kontrola
i ocena realizacji projektów, a drugi –
żeby 10 proc. z całej puli przeznaczymy
na projekty finansowane wspólnie przez
stronę polską i niemiecką. Jako postulat
zapisano, byśmy uwzględnili możliwość
ryczałtowania wniosków. Nad tym jeszcze pracujemy. Proponujemy też, żeby
w ramach Funduszu Małych Projektów
wydzielić mikroprojekty do 3 tys. euro,
a więc typowe spotkania, na których
obowiązywałby skrócony wniosek i skrócone rozliczenie.
Jak się też dowiadujemy, szczecińskie
biuro SGP Pomerania, w tym także biuro
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
przeniesie się w maju-czerwcu do nowej
siedziby w gmachu byłych zakładów Polmo
(al. Wojska Polskiego 183c).
(b)
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Pogranicze zmienia się dynamicznie
Dokończenie ze str. 11
– Konieczne są też inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową.
– To dzieje się stopniowo, choć oczywiście chciałoby się, żeby następowało
to szybciej, jak choćby modernizacja
połączenia kolejowego Berlin–Szczecin.
Mam wrażenie, że wszystko, co można robić na szczeblu regionalnym czy
lokalnym, realizowane jest szybko. Im
dalej od regionu, tym obraz jest bardziej
rozmazany. Dlatego mimo licznych analiz
sprawa owego połączenia nie jest wciąż
rozwiązana, choć dla życia euroregionu
byłoby to bardzo istotne.
– Jak stowarzyszenie wspiera obszar
metropolitalny?
– Przede wszystkim jest gotowe
wspierać finansowo jego tworzenie.
Wiemy również, że w Regionalnym Programie Operacyjnym, a więc strategii
rozwoju województwa, obszar ten ma
szczególne znaczenie i dostał dość duży
grant w ramach przyszłych środków
unijnych, z czego niektóre gminy, jak
Barlinek, gdzie byłem burmistrzem, nie
zawsze były zadowolone, choć rozumieją znaczenie Szczecina dla regionu.
Oczywiście, w tworzeniu obszaru metropolitalnego najbardziej istotną rolę
odegra samorząd Szczecina. Myślę, że
ten obszar trzeba tak budować, by faktycznie oddziaływał po obu stronach
granicy. Otoczenie Szczecina chciałoby,
żeby Szczecin był jeszcze silniejszy, bo
wtedy ono na tym skorzysta.
– Życie współczesnego świata koncentruje się wokół metropolii.
– Za rozwój województwa jako całości odpowiada samorząd województwa,
a samorządy lokalne też mają swoje
ambicje. Zbyt silne ssanie do Szczecina
mogłoby być dużym zagrożeniem dla
potencjału i zdrowia regionu. Zresztą
Szczecin też odczuwa niedobre skutki
ssania Warszawy czy Berlina. Mówię
o tym, bo te problemy były dla nas
najważniejsze przy budowaniu koncepcji
rozwoju Euroregionu Pomerania do roku
2020. Jako punkt wyjścia przyjęliśmy,

HISTORIA

że będziemy przeciwdziałać wyludnianiu
się obszaru euroregionu. Szczególnie dotkliwie jest to odczuwane na pograniczu
Niemiec. U nas sytuacja demograficzna
nie jest aż tak zła, ale dobra też nie jest.
– Nie są rozstrzygnięte sprawy
dostępu do opieki zdrowotnej po obu
stronach granciy, fatalne są społeczne
skutki przestępczości transgranicznej.
Czy euroregion nie powinien silniej oddziaływać na władze centralne Polski
i Niemiec, by skuteczniej rozwiązywały
te problemy?
– Problemy zdrowia są ustawowo
przypisane władzom wojewódzkim,
a bezpieczeństwa – państwu i samorządowi województwa. Sprawy, o których
pan mówi, sygnalizujemy. Jesteśmy m.in.
zapraszani z głosem doradczym na spotkania Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej
i Przygranicznej.
– W Szczecinie odbyła się niedawno
konferencja „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy
międzynarodowej i transgranicznej”. Czy
jest pan zadowolony ze stanu owych
kompetencji, w tym językowych, wśród
mieszkańców pogranicza?
– Statystyki pokazują, że znajomość
niemieckiego na pograniczu jest dużo lepsza niż w głębi kraju. Jednak
codzienność pokazuje, że praktyczna
znajomość języka nie jest już tak dobra.
Nie bez znaczenia jest fakt, że młodzież
chętniej uczy się angielskiego niż niemieckiego. Gdy więc pracodawcy szukają
osób z dobrą znajomością niemieckiego,
okazuje się, że na rynku pracy nie ma
ich za wielu. Potrzebujemy dobrej promocji języka niemieckiego, pokazującej
korzyści z władania nim. Jeśli chodzi
o drugą stronę granicy, to przybywa tam
osób uczących się polskiego, lecz jest
ich wciąż za mało. Nadciągają jednak
zmiany. Deputowani do landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego widzą
konieczność wprowadzenia języka polskiego do przedszkoli i szkół na pograniczu oraz zapewnienia ciągłości jego
nauki na różnych szczeblach edukacji.

Pokłosiem zjawiska osiedlania się Polaków na niemieckim pograniczu jest
pojawiająca się konieczność wprowadzania w tamtejszych szkołach języka
polskiego jako języka ojczystego, o czym
niedawno nikt nie myślał. Pogranicze
zmienia się dynamicznie.

Zygmunt Siarkiewicz: – Jestem przekonany, że koleżanki i koledzy sobie z tym
poradzą.
Fot. Ryszard PAKIESER
– Euroregion to również współpraca
samorządów i ruchów obywatelskich.
Jak pan, jako samorządowiec, ocenia
jej efekty?
– Wartością naszego euroregionu jest
duża liczba spotkań organizowanych
przez samorządy lokalne i stowarzyszenia. Często te kontakty przekładają się
na konkretne projekty.
– Podajmy przykład.
– Gmina Chojna ma trudności z komunikacją z sąsiadem za Odrą, miastem
Schwedt. Z inicjatywy strony niemieckiej
dąży więc do odrestaurowania mostu kolejowego w Siekierkach. Dziś blokadą są

zbyt duże środki na realizację tego pomysłu. Niemniej dyskusja trwa. Myślę, że
jeśli starczy determinacji, projekt będzie
realizowany, a most zostanie otwarty.
– W ostatnich latach kilka gmin
wystąpiło z Pomeranii.
– Gdy pojawiły się duże pieniądze
unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będącego w gestii samorządu województwa, zauważyliśmy,
że niektóre gminy nie widziały sensu
uczestnictwa w naszej organizacji i płacenia składek. Dlatego musieliśmy szukać pomysłów, żeby wykazać korzyści
z członkostwa w stowarzyszeniu. Jedna
jest taka, że gminy nie muszą już płacić
składek, bo koszty funkcjonowania stowarzyszenia finansowane są z projektów
unijnych. Dla samorządów i organizacji
pozarządowych uruchomiliśmy też bardzo uproszczony system pożyczkowy,
grant do 10 tysięcy zł, który nie wymaga ekstra poręczeń i skomplikowanych
rozliczeń. Szukamy pomysłu na wspólną
identyfikację całego euroregionu, wspólny
projekt, z którym utożsamiliby się mieszkańcy obu stron granicy.
– Stowarzyszenie zrzesza prawie
wszystkie gminy województwa.
– Nie wiem, jak widzą to władze
wojewódzkie, aczkolwiek nigdy jako
prezes nie narzekałem na współpracę
z marszałkiem, ale chcę to podkreślić:
jesteśmy jedyną organizacją, która skupia niemal wszystkie samorządy województwa, jesteśmy podmiotem, który
integruje województwo w jego nowych
granicach. Sukces naszego zarządu, naszej organizacji, a trochę i mój osobisty,
to integracja samorządów. Udało nam
się też przełamać dawny zwyczaj, wedle
którego stowarzyszenie było trochę „łupem politycznym”. Zarząd, który w wyniku kompromisu powstał cztery lata temu,
nie miał charakteru politycznego. Był
skonsolidowany, aktywny, potrafiliśmy
porozumieć się geograficznie, odzwierciedlając aspiracje gmin. Ani razu nie
odwołano posiedzenia zarządu z braku
quorum, co wcześniej się zdarzało. Bardzo dobrze spełnił się Krzysztof Soska,

Praca przymusowa w Königs Wusterhausen

Uczniowie i świadkowie
W IX LICEUM Ogólnokształcącym w Szczecinie odbyło się spotkanie ze świadkiem
historii. Uczniowie przeprowadzili wywiad z panią Teresą Kaup, która drugą
wojny przeżyła jako dziecko w obozie dla robotników przymusowych w Königs
Wusterhausen niedaleko Berlina. Opowiedziała o losie robotników różnych
narodowości, których tam poznała.

Pani Teresa Kaup na spotkaniu z uczniami IX LO 
GDY miała dziesięć lat, została przez okupantów wywieziona ze starszą od niej o dwa
lata siostrą i mamą z Zamościa do Niemiec.
Po tułaczce przez różne obozy przejściowe
znalazły się w Königs Wusterhausen. Zakwaterowano je w obozie dla robotników
przymusowych w jednym z czterech baraków
otoczonych podwójnym drutem kolczastym.
Obóz mieścił około trzystu osób różnych na-

Fot. Martin HANF

rodowości. Pani Teresa wspominała Polaków,
Rosjan, Ukraińców, Litwinów. Opowiadała,
że jej mama od rana do wieczora musiała
ciężko pracować – najpierw w kuchni, potem
przy wyrębie lasu i budowie domków dla
Niemców pozbawionych mieszkań podczas
bombardowań. Dziewczynki były przez całe
dnie bez opieki, były zdane same na siebie.
Pod koniec wojny przeżyły wielką tragedię, gdy

ich mama została pobita do nieprzytomności
przez esesmana, ponieważ nie zauważyła, że
się do niej zwrócił.
Po wyzwoleniu obozu wróciły z mamą do
Polski. Dziś pani Teresa mieszka w Myśliborzu,
skąd przyjechała do szkoły, aby podzielić się
z młodzieżą wspomnieniami. Po spotkaniu
mówiła, że postawa uczniów i prawdziwe zainteresowanie, z jakim jej słuchali, wzruszyły ją.
Spotkanie koordynowało stowarzyszenie
Projektgruppe „Zwangsarbeit” e.V. z Berlina,
które od 2009 r. udziela się na rzecz pamięci
o robotnikach przymusowych pracujących
na rzecz III Rzeszy. Celem projektów realizowanych przez stowarzyszenie z udziałem
młodzieży szkolnej jest zebranie wspomnień
oraz przygotowanie i opracowanie naukowo
ugruntowanych wystaw o pracy przymusowej.
Działalność Projektgruppe „Zwangsarbeit”
e.V. koncentruje się na regionach wiejskich,
gdzie znajomość tego aspektu historii często
jest nikła.
Niemieckim partnerem IX LO jest Friedrich-Schiller-Gymnasium w Königs Wusterhausen.
Podczas warsztatów prowadzanych przez
pracowników stowarzyszenia uczniowie obu
szkół poznają problemy pracy przymusowej
w Königs Wusterhausen. Badają dokumenty
archiwalne, zbierają i opracowują relacje
świadków.
Kontakty obu grup oraz wymiana informacji
odbywają się dotychczas via Skype i Facebook.
Otwarcie przygotowywanej przez młodzież
wystawy zaplanowane jest na 8 maja 2015 r.
w Königs Wusterhausen. Uczniowie poznają
się wtedy osobiście i będą mogli porozmawiać
o doświadczeniach wyniesionych z projektu.
Wystawa będzie czynna przez cztery tygodnie.
Martin HANF
■■ Dziennikarz, nauczyciel w IX LO w Szczecinie

wiceprezydent Szczecina, jako nasz
przedstawiciel w zarządzie Federacji
Euroregionów RP. Aktywność samorządów była bardzo widoczna w czasie
budowania strategii euroregionu. Nie
było konfliktów, jeśli chodzi o wspólny
kierunek rozwoju. Może właśnie dzięki
temu, że w zarządzie był prezydent
Koszalina i był reprezentowany prezydent Szczecina, można było spokojnie
rozstrzygać sprawy ważne dla całego
regionu.
– Jaki widzi pan przyszłość euroregionów?
– Każdy organizm musi się zmieniać,
bo życie się zmienia. Dziś Unia Europejska proponuje pograniczom wspólne
obszary rozwoju już nie na zasadzie
transgranicznego porozumienia stowarzyszeń komunalnych, lecz jako jeden
organizm, podmiot prawny i gospodarczy. Czy euroregiony będą ewoluować
w tym kierunku? Nie wiem. Pewnie
trzeba będzie kilku lat na dyskusje, bo
żeby czegoś nie popsuść, trzeba zmian
dokonywać ostrożnie. Przez najbliższe
sześć lat nie widzę zagrożeń dla euroregionu, bo – jak wiadomo – w nowej
finansowej perspektywie unijnej będą
pieniądze, a nic nie spaja tak mocno
jak one.
– Niemałe pieniądze.
– Samorządy będą więc chętnie
uczestniczyć w pilnowaniu tego, co
dzieje się w stowarzyszeniu. Jednak
przez najbliższe 5-6 lat trzeba będzie
zbudować taką strukturę Pomeranii, żeby w kolejnym okresie programowania,
kiedy już takich pieniędzy nie będzie,
odnalazła się w nowej rzeczywistości.
Jestem przekonany, że koleżanki i koledzy sobie z tym poradzą.
– Kończy pan urzędowanie jako prezes SGP Pomerania. Czy zostaje pan we
współpracy transgraniczej?
– Współpraca z partnerami z Zachodu
jest bardzo ważna w mojej pracy zawodowej, a więc we współpracy transgranicznej też będzie można mnie odnaleźć.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bogdan TWARDOCHLEB

Wielkanoc
W POLSCE i Niemczech trwa Wielki Post.
Skończy się w 29 marca w Niedzielę Palmową
(Palmsonntag). Zacznie się wtedy Wielki Tydzień
(die Karwoche, Heilige Woche).
2 kwietnia w Wielki Czwartek (Gründonnerstag) zacznie
się wieczorem Triduum Paschalne (Triduum Sacrum). Wielki
Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia
Eucharystii. Zarówno w świątyniach katolickich, jak i protestanckich jest obchodzony bardzo uroczyście.
3 kwietnia – Wielki Piątek (Karfreitag) to dzień śmierci
Chrystusa. Obowiązuje post ścisły. W Kościele katolickim
odprawiana jest ostatnia Droga Krzyżowa, budowane są Groby
Chrystusa, chowany jest Najświętszy Sakrament. W Kościołach
protestanckich jest to najważniejszy dzień roku liturgicznego
– śmierci Chrystusa, ale też przejścia do Wieczności (Marcin
Luter użył określenia: Guter Freitag). Wieczorne nabożeństwa
kończą się wspólnym posiłkiem wiernych. Śpiewane są oratoria
pasyjne wg św. Jana, św. Łukasza, św. Mateusza. Wielki Piątek
jest w Niemczech dniem wolnym od pracy.
4 kwietnia – Wielka Sobota (Karsamstag). W kościołach katolickich straże pilnują Grobu Chrystusa, w Polsce święcone są
pokarmy. Wieczorem w kościołach katolickich i protestanckich
zaczyna się liturgia Zmartwychwstania (die Osternachtfeier).
5 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania (Ostersonntag).
Wielkanoc w Kościołach wschodnich, prawosławnym i grekokatolickim, wypada w tym roku 12 kwietnia, a 5 kwietnia
to Niedziela Palmowa.

Fot. Sławomir BOREK

Polacy w Löcknitz
„DZIĘKI osiedlaniu się Polaków rośnie
liczba mieszkańców Löcknitz” – informuje
„Nordkurier”. Burmistrz miasteczka, Detlef
Ebert (CDU), chętnie nazywa je przedmieściem Szczecina.
Według „Nordkuriera” liczba ludności w Pasewalku, Strassburgu, obwodzie
Ucker-Randow-Tal spada. Rośnie tylko
w okręgu Penkun-Löcknitz – minimalnie,
ale zawsze. Tak pokazują dane Urzędu
Statystycznego Meklemburgii-Pomorza
Przedniego za lata 2013-2014.
Burmistrz Ebert jest zadowolony. – Jeśli
rośnie liczba mieszkańców, rosną także pieniądze, jakie dostajemy od landu – mówi.
Löcknitz ma 3211 mieszkańców,
w tym około 300 Polaków. 
(pm)

Obywatelski głos
W HERINGSDORFIE (Uznam) zawiązała się Obywatelska Inicjatywa
„Uznamski Głos Ofiar” (Bürgerinitiative Usedomer Opferruf). Przyczyną
jej powołania jest rosnąca, zdaniem
inicjatorów, przestępczość na pograniczu i bezradność policji. Torsten Stein,
współtwórca inicjatywy, mówił w telewizji NDR, że w powszechnym odczuciu
mieszkańców niemieckiej części wyspy,
liczba włamań i kradzieży znacząco rośnie. Statystyki policyjne przeczą jednak
odczuciom. Według Steina nie wszystkie
przestępstwa są w nich uwzględniane.
Obywatelska inicjatywa chce powołać
społeczną Radę Prewencyjną.
(l)

Pociągi
bez zmian
OGŁOSZONY kilka dni temu przez
Deutsche Bahn plan rozwoju połączeń
kolejowych do 2030 r. nie przewiduje
uruchomienia bezpośrednich pociągów
IC na trasie Berlin–Szczecin. Pociągi
ICE z Berlina w kierunku Polski mają
jeździć tylko do Warszawy.
Do 2030 r. DB planuje uruchomić
sieć szybkich pociągów, która połączy
niemieckie metropolie. Między największymi pociągi ICE będą jeździć co pół
godziny. Pociąg IC-Neu Berlin–Stralsund
ma jeździć co dwie godziny. Nie przewiduje się przedłużenia go z Angermünde
do Szczecina.
Dyrektor Urzędu Gartz, Frank Gotzmann, który od lat walczy o modernizację linii kolejowej Szczecin–Berlin,
podkreśla, że do sprawy powinny znów
włączyć się rządy obu krajów, obligowane porozumieniem, podpisanym
w 2012 r. przez ministrów komunikacji
Petera Ramsauera i Sławomira Nowaka. Przewidywało ono, że bezpośrednie
pociągi Szczecin–Berlin pojadą przed
2020 rokiem.

Obóz Ravensbrück
70 LAT temu żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili kobiecy obóz koncentracyjny
Ravensbrück i uwolnili około 2000-3000
ocalałych więźniarek. 16-19 kwietnia
odbędą się w Ravensbrück uroczystości
upamiętniające ofiary obozu.
W czasie drugiej wojny więziono w Ravensbrück Niemki, Polki, Serbołużyczanki,
Żydówki, Rosjanki, Francuzki, kobiety narodowości Sinti i Roma, wyznania Świadków Jehowy, lesbijki i prostytutki. Wśród
więźniarek były dzieci. Liczne Polki trafiły
do obozu po powstaniu warszawskim.
W Ravensbrück więziono 132 tysiące
kobiet i dzieci. Zginęło 92 tysiące. Wiele
kobiet poddano eksperymentom medycznym. W 1959 r. powstało Muzeum –
Miejsce Pamięci Ravensbrück.
W uroczystościach pamięci 16-19
kwietnia wezmą udział byłe więźniarki,
ich rodziny, przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück,
najwyższych władz RFN, Kościołów,
ministrowie z wielu państw, m.in. Małgorzata Omilanowska z Polski, młodzież
m.in. ze Szczecina.
(pm)
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Problem, który wymaga analiz
– mówi Iwona Kowalczyk, kierownik Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
w Szczecinie
– MOŻEMY zacząć trywialnie?
Jak pani ocenia polsko-niemieckie
projekty wymiany młodzieży?
– Bardzo wysoko, aczkolwiek –
żeby nie było trywialnie – zacznę
od informacji nieciekawej. Tydzień
temu miałam przyjemność rozmowy
z dyrekcją Kommunalgemeinschaft
Europaregion Pomerania w Pasewalku, naszej jednostki partnerskiej,
zarządzającej projektami wymiany
młodzieży w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, jak my zarządzamy projektami w Zachodniopomorskiem. Przypomnę tutaj, że
jesteśmy jedynymi jednostkami na
polsko-niemieckiej granicy, które
mają z PNWM-em, czyli Jugendwerkiem, specjalną umowę, co
wynika z faktu, że pracujemy już
wiele lat. Zaproponowano nam tzw.
uproszczoną procedurę kwalifikowania i rozliczania wniosków.
– To brzmi ciekawie, ale co jest
tą nieciekawą informacją?
– Okazuje się, że jednostka
w Pasewalku opracowuje pięć-sześć razy mniej projektów niż
my. Dysproporcja jest kolosalna:
do nas wpływa rocznie około 300
wniosków o dofinansowanie projektów polsko-niemieckiej współpracy
młodzieży, z czego realizowanych
jest około 250, a w biurze niemieckim… 40.
– Czy to jakaś zapaść? Kiedyś
było inaczej.
– Pamiętam początek mojej pracy. Wówczas strona niemiecka była
bardzo aktywna, a myśmy dopiero
się uczyli, szukali pieniędzy, bali
po nie sięgać. Dziś bardzo często
jest tak, że partner polski pyta, czy
może wypełnić wniosek za partnera
niemieckiego, bo on nie ma czasu,
nie wie do kogo złożyć wniosek.
Martwi nas ta dysproporcja.
– Z czego wynika?
– Nie wiem. Może z tego, że
młodzież z Meklemburgii-Pomorza
Przedniego już nie jest zainteresowana współpracą z nami, bo ma
szkolne wyjazdy do Francji, Anglii,
USA, Nowej Zelandii? Może też
z tego, że rynek kontaktów partnerskich na pograniczu jest bardzo
przeszukany? Niedawno Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim zwrócił
się z prośbą o pomoc w znalezieniu partnera w Niemczech. Blisko
granicy jest to dziś bardzo trudne.
– Co więc robić?
– Może trzeba znów bardziej
dbać o niemieckich multiplikatorów,
nauczycieli, którzy znają Polskę,
o Mund zu Mund Propaganda?
Przez naszą organizację przewinęło się wielu Niemców, którzy raz
byli w Polsce i zachwycili się tym,
czego nie znajdują na Zachodzie,
na przykład gościnnością i dbałością o partnera. Przypomnę, że od
15 lat współpracujemy z Bawarią,
tamtejszą organizacją Jugendring.
Czemu nam to się udaje, a innym
regionom nie?
– No właśnie.
– Myślę, że są dwie główne
przyczyny: pierwsza taka, że od
początku wymianę koordynują te
same osoby, które mają więc już
doświadczenie, a druga to właśnie
dbałość o partnera. Gdy wymianę zaczynała szkoła w Radowie
Małym, zdarzyło się, że chłopiec
z Bawarii trafił do szpitala. Choć
koordynatorki wymiany były na urlopach, przerwały je i codziennie były
w szpitalu. Było to dla nich naturalne. To przykład, który pokazuje,
dlaczego Bawarczycy chcą do nas
przyjeżdżać.
– Na początku wymiany zdarzyło się jednak coś niedobrego.
– Młodzież z Bawarii przyjechała do nas na totalnie nieprzygotowany projekt żeglarski. Wizja

nauczyciela była taka, by zderzyć
ją z życiem w wilgotnych campingach, bez ciepłej wody, normalnych sanitariatów. Efekt był taki,
że na drugi dzień uczniowie chcieli wracać do domu. Projekt musi
być bowiem przygotowany, jego
uczestnicy muszą wiedzieć, co ich
czeka. Miesiąc temu Bawarczycy
byli w Zespole Szkół nr 5 w Szczecinie. Prawie wszystko świetnie się
udało, a zwłaszcza wspólne zajęcia
o profilu zawodowym i warsztaty
kulinarne, które notabene zawsze
się udają. Młodzież niemiecka nie
była jednak przygotowana na zwiedzanie bunkrów, uznawanych przez
wielu szczecinian za turystyczną
atrakcję. Nie podobało im się to.
Ich opiekunowie zarzucali nam, że
ten element projektu przygotowano
bez ich wiedzy.
– Wróćmy do Radowa Małego.
Wielu mieszkańców Zachodniopomorskiego nie wie, gdzie ono
jest, a Bawarczycy chcą tam przyjeżdżać.

góry, inna kultura, kuchnia. Ostatnio znaleźliśmy w Bawarii partnera
dla szczecińskiego Liceum Plastycznego, które partnera w Niemczech
szukało kilka lat. Mamy też przykłady trwałej współpracy z Bawarią: od
kilku dni w Szczecińskim Zespole
Szkół nr 8 gości młodzież z gimnazjum w Haßfurt w Dolnej Frankonii.
Obie szkoły mają dziesięciolecie
współpracy. Nie znudzić się sobą
przez tyle lat w jednym związku to
bardzo trudno.
– Hmm… Liceum Plastyczne
współpracowało kiedyś z podobną sobie szkołą w Greifswaldzie,
a Zespół Szkół nr 8 z gimnazjum
w Eggesin. Widocznie wyczerpała
się energia tamtych kontaktów.
– Uniwersytet w Ratyzbonie prowadził badania nad długofalowym
wpływem na młodzież uczestnictwa
w projektach międzynarodowych.
Przebadano też młodzież polską.
Większości osób wyjazd do Niemiec
otworzył oczy. Doświadczyli tego, że
warto uczyć się języka, zobaczyli, że

Iwona Kowalczyk: – Coś pięknego powstało w naszym regionie: ludzie chcą
sobie pomagać. 
Fot. b.t.
– Z Radowem zrobili już trzy
projekty. Ale Radowo ma teraz
problem, czy tę wymianę kontynuować, bo ostatnio młodzież niemiecka była dość mało kulturalna.
Dyrektorka szkoły uzależnia kontynuację wymiany od gwarancji, że
przyjedzie młodzież na poziomie.
Koordynatorzy muszą te wymagania
spełnić.
– Ale czym Radowo Małe zaciekawiło Bawarczyków?
– Trzy lata temu do Łobza przyjechał Stefan Stoll, artysta rzeźbiarz
i kierownik Młodzieżowej Placówki
Kształceniowej Am Tower w niewielkim mieście Oberschleißheim. Jego
żona też jest rzeźbiarką, a nadto
pedagogiem sztuki i razem ten dom
prowadzą. Stephan Stoll spotkał
w Łobzie tak życzliwych ludzi, że
powiedział: tu będę przyjeżdżać.
Jako że Łobez ma już bogatą wymianę z Niemcami, znaleziono mu
pobliskie Radowo Małe. Gdy tam
pojechał, powiedział, że takiej młodzieży w życiu nie widział, a przecież organizuje wymianę młodzieży
z Izraelem, USA, Włochami, Białorusią. W wiejskiej szkole spotkał
uczniów bardzo kreatywnych i bardzo kulturalnych. Chce tę wymianę
kontynuować, ciągnie do Radowa.
– Może więc w wymianie młodzieży szczególnie potrzebne jest
pokazywanie różnic, a nie podobieństw, bo podobieństwa nie są
atrakcyjne?
– Zgadzam się. Bawarczycy
szczerze mówią, że chcą żeglować,
malować albo po prostu jechać nad
morze, bo tego nie mają u siebie,
to jest ta różnica. Dla nas cała
Bawaria jest atrakcyjna: miasta,

mogą być kimś innym niż są. Dobrze przygotowany wyjazd uczniów
nie jest więc czasem straconym,
a wprost przeciwnie.
– Są przecież młodzi Niemcy,
którzy chcą przyjeżdżać do Polski.
– W Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży mamy bazę trenerów, Niemców, którzy mówią
pięknie po polsku, bo zachwycili się
Polską. Po raz pierwszy przyjechali,
bo zachęcił ich kolega, który w Polsce był wcześniej, albo nauczyciel,
który ma polskie korzenie, rodzinę,
bądź już uczestniczył w programach
wymiany z Polską. Bardzo ważne
jest więc doświadczenie konkretnej, znanej przez młodzież osoby, i zaufanie do niej. Udana jest
współpraca szczecińskiego Ogniska
Baletowego z Niemiecko-Polskim
Towarzystwem w Bayreuth, które
działa przy tamtejszej szkole baletowej. Jej motorem jest pani Elisabeth Popowski, założycielka szkoły
w Bayreuth, rodzona szczecinianka,
dawniej tancerka szczecińskiej Opery i Operetki, która chce przyjeżdżać
do swojego miasta. Świetnie dogadują się z panią Małgosią Burak
z Ogniska Baletowego. Ważny jest
więc nauczyciel, który pociągnie za
sobą młodzież.
– PNWM koordynuje też wymianę między przedszkolami.
– W terenie przygranicznym
możemy wspierać wyjazdy dzieci
młodszych niż 12-letnie. Zachęcamy więc przedszkola do korzystania
z tego. I tak Przedszkole Miejskie
nr 2 w Stargardzie współpracuje
z przedszkolami w Schwedt i Prenzlau, przedszkole prywatne Akademia Twórczej Edukacji Pszczół-

ka z Mierzyna – z przedszkolem
w przygranicznej wiosce Bock,
szczecińskie Przedszkole Publiczne nr 8 – z Wróbelkami z Löcknitz,
a Przedszkole Publiczne nr 67 –
z dwiema placówkami w Pasewalku. Są na tyle otwarci, że składają
również wnioski do Interregu.
– Czy PNWM wspiera też stowarzyszenia młodzieżowe?
– Tak. Możemy także wspierać
osoby prywatne. Korzysta z tego
np. ks. Cezary Korzec ze Szczecina, który współpracuje z wioską
Rosow przy granicy, organizując
tam projekty twórcze, spotkania
rodzin. Pani Danusia Sałagan
z Juchowa w gminie Silnowo (to
powiat szczecinecki), twórczyni Letniej Szkoły Cyrkowej Musicirkus,
od lat współpracuje z partnerami
w Berlinie, w co włącza również
młodzież niepełnosprawną. Pomysł
na podobne projekty ma dyrektor
Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, a pani Sałagan chętnie włączy
go do swojego partnerstwa. Coś
pięknego powstało w naszym regionie: ludzie chcą sobie pomagać.
Pan Dariusz Ledzion z Łobza od
lat współpracuje z młodzieżowymi
orkiestrami dętymi z Bawarii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Niedawno pomógł kapelmistrzowi
Stadtfanfaren z Neubrandenburga
znaleźć partnera w Gryficach, orkiestrę pana Krzysztofa Malickiego.
– Mówi się, że Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży powinna
być wzorem dla powołania podobnej organizacji polsko-ukraińskiej.
– PNWM jest wspierana przez
rządy obu krajów, mamy więc gwarancje 100-procentowego dofinansowania projektów z Ukrainą. Wiadomo, że nie odbywają się one teraz
na Ukrainie, lecz proponuje się, by
na spotkania do Polski i Niemiec
zapraszać stronę trzecią, Ukraińców czy Białorusinów. Organizatorzy wymiany z Ukrainą mówią, że
z wielu powodów jest ona bardzo
ważna także dla naszej młodzieży,
uzmysławia bowiem wartość tego,
co mamy na co dzień, a czego na
co dzień nie dostrzegamy. Ukraińcy
przyjeżdżają do nas bardzo chętnie.
Wielkim problemem są dla nich
koszty transportu, ale Jugendwerk
pokrywa je w 100 procentach.
Próbujemy więc robić to, co możemy zrobić, by młodzieży z Ukrainy pokazać, że może być inaczej,
normalnie. Kontakty z Zachodem,
z demokracją, otwierają młodym
Ukraińcom okno na świat, zmieniają patrzenie na własne życie.
– Nie zdołamy omówić wszystkich projektów PNWM-u. Przypomnijmy pokrótce zasady dofinansowywania.
– Każdy projekt młodzieżowej
wymiany polsko-niemieckiej, który
spełnia wymogi, jest dofinansowany.
U nas nie ma zasady konkursowej,
dlatego każdy, kto chce współpracować, ma szanse. Dofinansowanie
nie jest w stu procentach, bo łatwiej
szanować coś, co nie jest za darmo.
Każdy wnioskodawca musi ponieść
wkład finansowy, lecz jeśli znajdzie
sponsora, na przykład gminę, to
może on być minimalny, nawet
w granicach 3-5 proc. kosztów.
Wniosek musi być złożony na trzy
miesiące przed spotkaniem. Stawki
są ryczałtowe, zależą głównie od
kategorii noclegów. Przyznajemy
dofinansowanie od 40 do 60 zł na
osobę na dzień projektu.
– Powtórzmy na koniec: martwi
drastyczny spadek zainteresowania
niemieckiej młodzieży Polską. To
wymaga analiz.
– Są konieczne.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
1419-15-B, C
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KULTURA

AKTUALNOŚCI

■■ 85 LAT skończył 18 marca
Zbigniew Czarnuch, historyk
i regionalista z Witnicy pod Kostrzyniem, znawca pogranicza lubuskiego i współczesnych stosunków polsko-niemieckich, inicjator
powołania Polsko-Niemieckiego
Stowarzyszenia „Pro Europa
Viadrina”, członek redakcji „Rocznika Historii Regionu Warty”,
laureat prestiżowej Nagrody im.
Georga Dehio (Georg-Dehio-Kulturpreis) i Orderu Uśmiechu,
twórca Parku Drogowskazów
i Słupów Milowych Cywilizacji
w Witnicy, autor licznych publikacji poświęconych Witnicy
i regionowi ujścia Warty.

Fot. b.t.

■■ ELSE Rönsch, najstarsza
mieszkanka wyspy Uznam, skończyła 17 marca 111 lat. Mieszka
w Heringsdorfie, cieszy się dobrym
zdrowiem i humorem, na urodziny
popijała likier.
■■ TV WOLGAST podała, że Andrzej Łobodziński uczy języka
polskiego w Grundschule w Heringsdorfie. O lekcje polskiego
długo zabiegła dyrektorka szkoły,
Grit Vehreschild. Polskiego uczy
się dobrowolnie 85 z 290 uczniów
szkoły w klasach pierwszych i drugich. Niebawem na niemieckiej
części wyspy będzie można uczyć
się polskiego od przedszkola do
matury.
■■ W NIEMCZECH pojawią się
niebawem monety o nominale
25 euro.
■■ WIELKIM Krzyżem Zasługi
RFN odznaczony został prof. Michael Succow, przyrodnik z Greifswaldu, współtwórca Parku
Doliny Dolnej Odry (razem z prof.
prof. Janiną i Mieczysławem Jasnowskimi ze Szczecina), laureat
Alternatywnej Nagrody Nobla za
pieniądze, z której sfinansował założenie fundacji i przyrodniczego
ośrodka badawczego. W 2007 r.
prof. Succow i prof. Janina Jasnowska zostali uhonorowani
w Szczecinie Polsko-Niemiecką
Nagrodą Pomerania Nostra.
■■ GMINA Kołbaskowo uruchomiła 10-kilometrową ścieżkę rowerowo-pieszą z Przecławia do
granicy w Rosówku.
■■ OD 8 do 15 marca trwał
w Niemczech Tydzień Braterstwa
zorganizowany przez kościoły
chrześcijańskie. Jego głównym
motywem były współczesne relacje
między chrześcijanami a Żydami.
■■ W RFN powstanie nowa formacja antyterrorystyczna. Dla jej
funkcjonariuszy zostaną stworzone nowe miejsca pracy w policji
federalnej, urzędzie zwalczania
przestępczości, urzędach ochrony
konstytucji.
■■ 3 KWIETNIA mija 772. rocznica nadania praw miejskich
Szczecinowi.
■■ 26 KWIETNIA mija 70. rocznica zdobycia Szczecina przez
oddziały Armii Czerownej, a 28
kwietnia – 70. rocznica przybycia
do Szczecina inż. Piotra Zaremby, później pierwszego polskiego
prezydenta miasta.

Jeden dzień na Targach Książki w Lipsku

Szlachetna odmiana konsumpcji
ZAWSZE o tej porze roku do Lipska podążają tłumy ludzi. Mimo
że bilet wstępu na Międzynarodowe Targi Książki jest coraz
droższy (17 euro!), zwiedzających nie ubywa. Ofertę nowości
zgromadzono w kilku wielkich halach wystawowych.
BYŁEM jedną z tysięcy osób pielgrzymujących od stoiska do stoiska:
kartkowałem nowości, zagadywałem
wydawców, spotkałem kilku autorów.
Różne katalogi, darmowe książki,
specjalne wydania gazet, a także
kilka ołówków i mnóstwo zakładek
stanowiło pod koniec dnia dodatkowy
„łup”. Podobnie spędzały ten dzień
tłumy mieszkańców Lipska i gości,
co cieszyło serce.
***
Statystyki o stanie czytelnictwa są dla nas od lat powodem
do zawstydzenia. Według Eurobarometru w 2007 i 2013 r. 90 proc.
respondentów w Szwecji, a 86 proc.
w Holandii zadeklarowało, że w ciągu roku przeczytało co najmniej
jedną książkę (w Rumunii i Grecji
było to tylko 50 proc.). Pięć i więcej
książek rocznie miał na swym koncie czytelnik w Europie Północnej
(w Szwecji 65 proc., Holandii 52 proc.,
Danii 51 proc., Wielkiej Brytanii 52
proc.). Polacy czytają poniżej średniej
europejskiej i przyznają się do tego
– jak się wydaje – z ochotą. 44 proc.
respondentów nie czytało żadnej
książki (to większa liczba niż w 2007
r.). Tylko 27 proc. zadeklarowało, że
przeczytało pięć i więcej książek (to
także tendencja spadkowa w porównaniu z 2007 r.).
W Niemczech również odnotowano minimalny spadek w porównaniu
z 2007 r. (2 pkt. procentowe). 79 proc.
naszych sąsiadów przeczytało w ciągu
roku jedną książkę. W tym wypadku nie ma jednak mowy o sytuacji
alarmującej. Wydawcy, księgarze
i bibliotekarze mogą spać w miarę
spokojnie.
Nie mają łatwo. Księgarnie
stopniowo znikają z miejskiego
pejzażu. Wiąże się to ze spadkiem
zainteresowania tradycyjną książką,
jak i rozwojem internetu. Dzisiaj
nie stanowi żadnego problemu
zamówienie książki do domu. Sytuacja w tym zakresie nie różni
się niczym w Polsce i Niemczech.
W czasie jazdy pociągiem z Berlina
do Bonn sięgnąłem po czasopismo
niemieckich kolei „Mobil”. W numerze marcowym znalazł się obszerny
materiał o problemach niemieckiego
księgarstwa, ich walce o czytelnika.
Przedstawiono freibursą księgarnię
„Zum Wetzstei”, w której można się
podobno poczuć jak w prywatnej
bibliotece. Hamburska księgarnia
„Stories!” reklamuje się jako miejsce do „wywoływania zdziwienia
i odkrywania”. W dzielnicy Berlina
Prenzlauer-Berg działa księgarnia
„Uslar&Rai”, która poprzez niezliczoną liczbę imprez chce ściągnąć
czytelników (i nabywców). Szkoda, że
autor artykułu nie wspomniał o polskiej księgarni „buchbund” w Berlinie, w imprezach której uczestniczy
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sporo osób. Podobny trend możemy
spotkać także u nas. We Wrocławiu
są dwa takie miejsca, choć tylko
jedno proponuje sprzedaż książek
(księgarnia „Tajne Komplety”).
***
Inną formą promocji książki
i czytelnictwa są międzynarodowe
targi. W Niemczech organizuje się
je we Frankfurcie n. Menem i nieco
mniejsze w Lipsku. Lipskie targi
zwiedziło przez kilka dni około 200
tys. osób. W kilku halach przygotowano stoiska dla wielu wydawców.
Program spotkań pełen był ciekawych propozycji.
Obecność polskiej książki wymaga szczególnego podkreślenia.
Z przyjemnością oglądałem książki,
zachwycające pięknym opracowaniem graficznym, ilustracjami, pomysłowymi rozwiązaniami. Publikacja

***
Nowością było zaproszenie blogerów, a zapraszał ich sam szef
targów Oliver Zilly. Oto dowód, że
wpływ tej grupy na czytelników
stał się zauważalny także dla wydawców i organizatorów targów.
Liczba osób zaglądających na blogi
stale wzrasta. Ich autorzy wpływają
na czytelnicze gusta coraz silniej.
Muszę także zauważyć, że e-booki
i czytniki były w Lipsku niemal
niewidoczne. Spory pawilon miała
książka do słuchania. Targi były
jednak przede wszystkim świętem
zadrukowanego papieru.
Z niemieckich książek, które
nie powinny przejść bez echa także
u nas, wybrałem cztery. Pierwsza,
Philippa Thera, profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, na temat historii
neoliberalnej Europy, otrzymała
tegoroczną nagrodę w kategorii
książka naukowa/eseistyka. Czytelnikowi polskiemu Ther znany
jest z książki poświęconej czystkom
etnicznym w Europie XX wieku.

Na Międzynarodowe Targi Książki w Lipsku ściągają dziesiątki tysięcy
osób. 
Fot. Krzysztof RUCHNIEWICZ
„Lokomotywy” może zachwycać. Duże stoisko firmował Instytut Książki.
Przychodziło do niego wiele osób,
a na półkach stały nasze czołowe
nowości. Nie brakowało nazwisk
znanych w Niemczech, jak choćby
Olgi Tokarczuk.
Duże wrażenie robiło stoisko koreańskie, emanujące wewnętrznym
spokojem, do którego dostosowywali
się odwiedzający. Na ścianach wisiały
tradycyjne stroje, w gablotach zgromadzono materiały piśmiennicze.
Można było sięgnąć po starannie
wydane książki, odznaczające się
edytorskim kunsztem.
Nieco zawiedziony byłem stoiskami z książką naukową. Wprawdzie
były reprezentowane główne wydawnictwa, jednak powierzchnia, jaką
zajmowały, nie była duża. Być może
jest to też znak czasu. Udział w targach słono kosztuje, a są przecież
inne formy dotarcia do czytelnika.
Jednak nic nie zastąpi możliwości
bezpośrednich rozmów z wydawcami i autorami. To najmocniejsza
strona targów.

Trzy pozostałe są premierami.
Pierwsza to czwarty tom opus magnum Heinricha-Augusta Winklera
o historii Zachodu. Druga książka
to pierwsza na rynku niemieckim
historia kultury Polski po 1945 r.
Jej autorem jest Markus Krzoska,
niemiecki historyk, autor biografii Zygmunta Wojciechowskiego,
twórcy Instytutu Zachodniego. Autorem ostatniej pozycji jest Francuz,
pracownik naukowy Uniwersytetu
Szczecińskiego Pierre-Frederic Weber. Napisał książkę o strachu przed
Niemcami po 1945 r.
Dzień w Lipsku był jak zawsze
udany. Wprawdzie przedzierając się
ku wybranym stoiskom, czułem się
jak w naszej galerii handlowej tuż
przed Bożym Narodzeniem, jednak
cieszył ten tłum, bo był skutkiem
bardzo szlachetnej odmiany konsumpcji.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Profesor, historyk, dyrektor
Centrum im. Willy’ego Brandta
we Wrocławiu

Szczecin – Berlin

Zmiany w Städtepartner Stettin e.V.
WOLFGANG Hahn, wieloletni
przewodniczący Städtpartner Stettin e.V., stowarzyszenia partnerskiego Szczecina, które powstało
w 1996 r. w berlińskiej dzielnicy
Kreuzberg (obecnie Friedrichshain-Kreuzberg), ustąpił ze stanowiska.
Po marcowym zgromadzeniu stowarzyszenia jego pracami kieruje
Wolfgang Hahn
tłumaczka, pisarka i dziennikarka
Ewa Slaska.
Wolfgang Hahn, który kończy w tym roku 72 lata
i jest znanym na Kreuzbergu działaczem organizacji
społecznych, mocno zaanagażował się w ocalenie
ogrodów działkowych położonych w sąsiedztwie
nieczynnego lotniska Tempelhof.

Stowarzyszenie Städtepartner
Stettin e.V. na początku działalności
podpisało porozumienie partnerskie
z miastem Szczecin. Z inicjatywy
berlińczyków przeniesiono do Szczecina popularną na Kreuzbergu akcję
Zielone Podwórka. Stowarzyszenie
uczestniczyło w niej finansowo. Od
ponad dziesięciu lat partnerami
Ewa Slaska
stowarzyszenia są osiedla Skolwin
i Turzyn. Każdego roku organizowanych jest kilkanaście spotkań w Berlinie i Szczecinie.
Städtepartner Stettin e.V. liczy obecnie około 40
członków. Ne ma w Szczecinie odpowiednika, stowarzyszenia, które pielęgnowałoby kontakty z Berlinem. (b.t.)

Fot. ARCHIWUM

WYBIERZMY SIĘ

■■ 28 MARCA (sobota). Spotkanie w Twierdzy Kostrzyn
w 70. rocznicę jej zdobycia przez
Armię Czerwoną (30 marca
1945 r.). O godz. 10 (cmentarz
komunalny) pochówek znalezionych niedawno na terenie twierdzy przemieszanych
szczątków żołnierzy niemieckich i sowieckich, o godz. 11
nabożeństwo ekumeniczne w ruinach kościoła Mariackiego,
następnie wycieczka szlakiem
bojowym lejtnanta Czepanowa
i wyjazd do Seelow.
■■ OD 29 marca do 28 czerwca
w Muzeum Pomorza w Greifs-waldzie (Pommersches Landesmuseum) wystawa „Zwei
Männer – ein Meer. Pechstein und
Schmidt-Rottluff an der Ostsee”
(„Dwaj mężyczyxni – jedno morze. Pechstein i Schmidt-Rottluff
nad Bałtykiem”). Zapowiadana
od dawna wystawa obu artystów,
berlińkich ekspresjonistów, którzy odnaleźli swój raj malarski
nad Bałtykiem, w pomorskiej
Łebie i na Mierzei Kurońskiej,
gdzie współtworzyli wioski artystyczne, zaprezentuje ponad
sto obrazów, grafiki i malowane
karty pocztowe, udostępnione
przez muzea z Europy i Ameryki.
■■ 3 KWIETNIA (Wielki Piątek),
Prenzlau, kościół św. Mikołaja,
godz. 19. Koncert specjalny, Pasja
wg św. Jana (Johannespassion)
Johanna S. Bacha. Wykonawcy:
Beata Panfil (sopran), Marta
Panfil (alt), Patrick Vogel (tenor),
Joseph Schnurr (tenor), Haakon
Schaub (bas), Gabriel Loewenheim (bas), Uckermärkisches
Konzertchor Prenzlau, Chór Camerata Nova Szczecin, Pruska
Orkiestra Kameralna Prenzlau.
Dyryguje: Eugeniusz Kus.
■■ 4 KWIETNIA – 11 kwietnia,
wyspa Uznam (kąpieliska Zempin, Koserow, Loddin, Ückeritz) VII Tydzień Bursztynu (VII
Bernsteinwoche), liczne imprezy,
spotkania, warsztaty poświęcone
bursztynowi. Szczegóły: www.
usedomer-bernsteinbaeder.de/
bernsteinwoche.html.
■■ 5 KWIETNIA (niedziela, godz.
13-17). XIX Wielki Festyn Wielkanocny w Ogrodzie Zoologicznym w Angermünde. Bogaty
program rozrywkowy, chrzciny
małych zwierząt, gry i zabawy,
500 czekoladowych zajączków
wilelkanocnych. Zoo w Angermünde ma powierzchnię 7 ha,
jest domem dla 45 gatunków
zwierząt ze wszystkich kontynentów. Bilety: dorośli – 4 euro,
dzieci do 14 lat bezpłatnie. Zoo
otwarte jest codziennie w godz.
10-18.
■■ 11 KWIETNIA, Ueckermünde,
sala w Ratuszu (Bürgersaal),
koncert „Przyjdź, drogi maju
i zazieleń znów drzewa”, utwory
m.in. Schuberta, Schumanna,
Chopina, Brahmsa, Loewego,
Debussy’ego. Wystąpią pracownicy i studenci szczecińskiej
Akademii Sztuki. Bilety w kasie
przed koncertem.
■■ DO 22 kwietnia czynna jest
w szczecińskim zamku retrospektywa wystawa obrazów Oskara
Manigka (Uznam, Berlin), zorganizowana z okazji jego 80.
urodzin we współpracy z Pommersches Landesmuseum (Greifswald) i Deutsches Kulturforum
östliches Europa e.V. (Poczdam).
To pierwsza wystawa Manigka
w Polsce.
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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