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„Wierzyć wśród tęgich razów…” – szczeciński kaznodzieja i opozycja w PRL

Lekcje u pastora Bonhoeffera
Michał PAZIEWSKI
ŚWIADECTWO prawdy czołowego teologa luterańskiego
i filozofa, pastora dr. Dietricha Bonhoeffera było i jest
uniwersalną inspiracją. Dla polskiej opozycji demokratycznej
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych okazało się także
niezwykle cenną nauką moralną.
NIE miało znaczenia, że w pismach tego Niemca i Europejczyka
nie ma wypowiedzianych wprost
uwag o Polsce bądź Polakach.
Jego wskazówki etyczne i sposób funkcjonowania w państwie
zawładniętym przez totalitaryzm
były czytelne i dla nas, żyjących
w cieniu Związku Sowieckiego.

Modlę się o klęskę
Długo w Niemczech Dietrich
Bonhoeffer był oskarżany o zdradę ojczyzny, gdyż jako duchowny
ewangelicki wziął aktywny udział
w działalności skierowanej przeciwko państwu. Zaangażował się
w antyhitlerowską konspirację
skupioną wśród pruskiej arystokracji i w najwyższych kręgach
wywiadu wojskowego (Abwehra).
Całkowicie wykluczał współdziałanie z Niemieckim Kościołem
Ewangelickim, uważając, że po
przejęciu go przez narodowych
socjalistów i poparciu tzw. paragrafów aryjskich (usuwanie
Żydów z urzędów, uczelni, szkół,
świątyń) przestał być Kościołem
chrześcijańskim.
Bonhoeffer był współzałożycielem i przez dwa lata, do likwidacji
przez gestapo w 1937 roku, wykładowcą skromnego Seminarium Kaznodziejskiego, głównego ośrodka
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Kościoła Wyznającego początkowo
w Zingst nad Bałtykiem, a głównie
w Finkenwalde (dziś Szczecin-Zdroje). W czerwcu 1939 roku,
wobec groźby nadciągającej wojny,
pisał w liście do przyjaciela, że od
upadku jego narodu ważniejsze
jest, „by przetrwała cywilizacja

Dietrich Bonhoeffer
chrześcijańska”. Jesienią 1941
roku w Zurychu mówił w gronie
przyjaciół: „Modlę się o klęskę
mego kraju. Myślę, że to jedyna
możliwość zapłacenia za ogrom
cierpień, które ten kraj sprowadził
na ten świat”.
Nowatorska i uniwersalna myśl
teologiczna Bonhoeffera, zaświad-

czona całym jego życiem, była i jest
niezwykle wiarygodna. Mimo pacyfistycznych przekonań aktywnie
uczestniczył w przygotowaniach
do nieudanego zamachu na życie
Hitlera. Po aresztowaniu przebywał
od 5 kwietnia 1943 roku w berlińskich więzieniach Wehrmachtu
i gestapo, od 7 lutego 1945 roku
w obozie zagłady w Buchenwaldzie,
a ostatecznie został przewieziony 8
kwietnia do kacetu we Flossenbürgu. Tam, nazajutrz rano po sfingowanym procesie, został powieszony
na osobisty rozkaz Hitlera. Wśród
zamordowanych tamtego dnia, na
dwa tygodnie przed wkroczeniem
Amerykanów do obozu, był adm.
Wilhelm Canaris, wieloletni szef
Abwehry.

Gdy historia się powtarza
Anna Morawska, czołowa publicystka opiniotwórczych czasopism
katolickich, mocno zaangażowana w dialog ekumeniczny oraz
polsko-niemieckie zrozumienie
i pojednanie, jesienią 1968 roku
na łamach miesięcznika „Znak”
zamieściła obszerny artykuł „Dietrich Bonhoeffer”, a w 1970 roku
opublikowała poświęconą Bonhoefferowi znakomitą biografię
„Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy”
(w 2011 r. w Münster ukazało się
jej niemieckie tłumaczenie).
Postawa Bonhoeffera zafascynowała też Tadeusza Mazowieckiego.
Pod koniec 1971 roku w miesięczniku „Więź”, którego wówczas był
redaktorem naczelnym, zamieścił

Dietrich Bonhoeffer nieustannie inspiruje. Czerwiec 2015 r., uczestnicy
polsko-niemieckiego nabożeństwa w Ogrodzie Ciszy i Medytacji w Szczecinie-Zdrojach, urządzonym w miejscu dawnego Seminarium Kaznodziejskiego.
Fot. Robert WOJCIECHOWSKI

obszerną recenzję książki Anny Morawskiej, znamiennie ją tytułując:
„Nauczył się wierzyć wśród tęgich
razów”. Tytuł jest cytatem z kazania Bonhoeffera wygłoszonego
w Berlinie po objęciu stanowiska
kanclerza Rzeszy przez Hitlera,
w przeddzień spalenia Reichstagu.
Życiorys Dietricha Bonhoeffera, w zasadzie w Polsce wówczas
nieznanego – choć na Zachodzie
znanego dość szeroko – w istocie
stanowił wprowadzenie do jego
„Wyboru pism”, także opracowanego przez Annę Morawską. Obie
książki wydano jednocześnie w tej
samej niszowej oficynie „Znak”,
w nakładzie pięciu tysięcy egzem-

plarzy, wówczas postrzeganym jako
aptekarski. Zapewne na więcej
nie zgodziliby się cenzorzy kryjący
się za kryptonimami D-06-1064
i D-012-702, pilnujący ograniczenia
recepcji. Do czytelników zdążyło
dotrzeć ledwie około trzech tysięcy
egzemplarzy, gdyż władze doszły
do wniosku, że zgoda na wydanie
książki była błędem i zakazały jej
rozpowszechniania.
W korespondencji e-mailowej
Adam Michnik zwrócił mi niedawno uwagę na czasowy kontekst tamtych edycji, całkowicie
oczywisty dla pierwszych polskich
czytelników Bonhoeffera.

Dokończenie na str. 12

Nie zrazić do języka polskiego

Przedszkolaki na Wyspie Piratów
KONIEC roku szkolnego, a więc i przedszkolnego, to znakomita
okazja do spotkań placówek oświatowych z pogranicza.
Dzieci mają możliwość zaprezentować to, czego się nauczyły,
wychowawcy przygotowują specjalny program zabaw, a panie
kucharki znakomite poczęstunki.
TAK było w Passow, gdzie spotkanie miejscowych przedszkolaków z przedszkolakami z Przecławia połączono z przekazaniem do
użytku zmodernizowanej siedziby
niemieckich „Spatzli”, po polsku
„Wróbelków”.
Już z daleka gości witał ogromny transparent zapowiadający
temat spotkania: „Wyspa Piratów”.
Animatorka Irena Wiktorowska-Wurscht i dwie praktykantki
z Uniwersytetu Szczecińskiego
były przebrane za korsarzy i robiły
wszystko, aby dzieci czuły się jak
w pirackiej załodze. Po krótkim
powitaniu przez kierowniczkę
przedszkola Inez Schmidt dzieci
zaproszono na poczęstunek. Stoły
uginały się od kolorowych owoców
przypominających dary z wysp
tropikalnych. Arbuzy, melony,
ananasy i winogrona szybko znalazły amatorów. Potem dzieciaki
podzielono na grupy i poszły szukać skarbów ukrytych w różnych
miejscach Passow zamienionego
w wyspę pełną pirackich skarbów. Goście mieli wtedy okazję
zwiedzić placówkę.

Stary budynek, zbudowany
z wielkiej płyty jeszcze w czasach NRD, zmienił się wewnątrz
nie do poznania. Sale połączono
szerokimi drzwiami, co umożliwia kilkukrotne powiększenie
powierzchni do zabawy. Łazienka
została wyposażona w specjalnie
zaprojektowane wyspy umywalek
o wysokości odpowiadającej wzrostowi przedszkolaków. Również
w kuchni zamontowano niskie
meble, które umożliwiają dzieciom przygotowywanie posiłków
wspólnie z kucharkami.
Nic więc dziwnego, że burmistrz Passow Silvio Moritz z dumą oprowadzał nas po obiekcie.
A to tylko jeden z trzech, jakie
zrealizowano w ramach projektu.
Przez okna widać pozostałe: odremontowaną szkołę i schronisko
młodzieżowe, które ma pełnić
funkcję niemiecko-polskiego centrum spotkań. Na razie jeszcze
brak boisk, ale i one wkrótce
zostaną ukończone.
Silvio Moritz na co dzień jest
dyrektorem Investor Center
Uckermark, firmy obsługującej

przedsiębiorców z całego regionu i zabiegającej o jego dobry
wizerunek gdzie tylko się da,
także w Szczecinie. To jego pomysłem był cykl reportaży radiowych promujących najciekawsze
zakątki Uckermarku, a później

Różnych działań promocyjnych
jest więcej, nie tylko na parkingu
wokół Oder Center, lecz także
w historycznym centrum Schwedt,
klasztorze dominikanów w Prenzlau czy muzeum kolejnictwa
w Gramzow. Wszędzie odnotowano

Na Wyspie Piratów pełno było kolorowych owoców.
reklamy tego największego powiatu w Niemczech, umieszczone
na szczecińskich tramwajach.
Działania te spowodowały zwiększenie zainteresowania Polaków
regionem sąsiada.

Fot. Zbigniew PLESNER

większą liczbę turystów z Polski. Więcej Niemców odwiedza
też nie tylko centra handlowe,
lecz także sztandarowe imprezy
w Szczecinie, jak choćby ostatnie
Regaty Bałtyku.

Coraz bliższe kontakty są
efektem zaangażowania Polaków
mieszkających na pograniczu. To
oni inspirują władze do przygotowywania wspólnych projektów
finansowanych ze środków unijnych. Dotyczyło to także spotkania przedszkolaków z Przecławia
i Passow.
Irena Wiktorowska-Wurscht,
mieszkająca w Rosow i Przecławiu,
zaproponowała władzom oświatowym gminy Passow przygotowanie
dzieci do nauki języka polskiego.
Była zgoda, chociaż nie było tam
dzieci Polaków. Wspólnie z burmistrzem Silvio Moritzem, który
dobrze rozumie po polsku, władze
gminy uznały, że niemieckie dzieci
powinny poznać język sąsiada, bo
to dobra, przyszłościowa inwestycja w dość szybko zrastającym się
regionie. Niemieckie dzieci mają
więc trzy razy w tygodniu zajęcia,
które w formie zabawy przybliżają
im język polski. Uczą się zabaw
dzieci polskich, polskich piosenek i tańców. Od czasu do czasu,
jak w czasie spotkania na Wyspie
Piratów, mają okazję sprawdzić,
jak bardzo im się to przydaje na
co dzień. – Wymyśliłam taką formę, żeby nie zrazić ich do nauki
polskiego, lecz zachęcić – mówi
Irena Wiktorowska-Wurscht.
Zbigniew PLESNER
4569-15-A
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Otóż Bonhoeffer walczył o ocalenie
Żydów, a właśnie wówczas kończyła
się w Polsce antysemicka nagonka,
która swoją kulminację osiągnęła
podczas rewolty studenckiej w marcu
1968 roku. Oczywiście sytuacja nie
w pełni jest porównywalna, bo czym
innym była dyktatura faszystowska,
a czym innym dość liberalny reżim
autorytarny w PRL, lecz mimo tych
różnic ogromne zainteresowanie w Polsce dziełem niepokornego pastora, gdy
„historia się powtarza”, uznać należy
za znaczące.

Kuroń i Wojtyła
Opuszczający więzienia po rewolcie
robotniczej Grudnia ’70 aktywni uczestnicy rewolty studenckiej Marca ’68,
w tym Jacek Kuroń i Adam Michnik
(obaj niewierzący i o poglądach lewicowych), w spuściźnie niemieckiego
teologa-spiskowca poszukiwali również
wskazówek etycznych. Jego odważna
i kontrowersyjna teza o bezreligijnym
chrześcijaństwie zbliżyła ich do chrześcijaństwa. Tworząca wówczas enklawy
prawdy i wolności rodząca się polska
opozycja demokratyczna w znacznym
stopniu była inspirowana myślami Bonhoeffera. Na Jacku Kuroniu niemałe
wrażenie wywarł „Wybór pism”, w którym znalazł wręcz „szansę dla siebie”,
jak pisał w autobiografii „Wiara i wina”
(1989). Szczególnie ważne były dlań
słowa Bonhoeffera pisane w celi śmierci, które przywoływał w późniejszych
wywiadach. W rozmowie opublikowanej w „Tygodniku Powszechnym”, już
po śmierci, w 2004 roku znalazło się
zdanie: „Żyć trzeba tak, jakby Boga
nie było”.
Lider utworzonego we wrześniu
1976 roku Komitetu Obrony Robotników, którego formacja oparta była na
ideologii non violence, już w 1975 roku
napisał esej „Chrześcijanie bez Boga”.
Nazwał go „próbą świadectwa postawy” i poprzedził mottem, obszernym
cytatem z „Wyboru pism” Bonhoeffera.
Odwoływał się także do jego niebywałych „Listów z więzienia” pisanych podczas osiemnastu miesięcy aresztowania
w berlińskim Tegel. Ze względu na to, że
Kuroń (podobnie jak Michnik) znajdował
się na indeksie, rzecz mogła ukazać
się na łamach niszowego miesięcznika
„Znak”, oczywiście pod pseudonimem.
Ten dość często poza cenzurą i na emigracji przedrukowywany tekst spotkał się
z dużym zainteresowaniem czytelników,
w tym ówczesnego metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły.
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Śladem Bonhoeffera
Słowa Bonhoeffera szczególnie ważne były dla lewicowej części tworzącego się ruchu opozycji demokratycznej.
„Wszyscy opuszczający wtedy więzienia
zaczytywaliśmy się w książkach Anny
Morawskiej” – oświadczyła autorowi niniejszego szkicu Teresa Bogucka, wówczas z Sekcji Kultury warszawskiego
Klubu Inteligencji Katolickiej, liderka
studenckiego Marca ’68. W założonym
na uniwersytecie w Uppsali przez pomarcowych wygnańców kwartalniku
politologicznym „Aneks” opublikowała
jako Anna Chmielewska „List do przyjaciół”. Przedstawiła w nim stanowisko
byłych tzw. komandosów, rozstających
się z popaździernikowymi złudzeniami
o reformowalności systemu i tzw. socjalizmie o ludzkiej twarzy. Wskazała

książce, jak też późniejsze konstatacje
o ogromnym wpływie, jaki miał na niego
ten niemiecki myśliciel. W połowie lat
dziewięćdziesiątych Michnik pisał: „Lekturą, która rzeczywiście mnie najbardziej
poruszyła (w latach siedemdziesiątych
– MP), były pisma Bonhoeffera”.

Żyć wśród tęgich razów
Jednak prekursorem głębszego zainteresowania Bonhoefferem wśród członków KOR-u był poeta i wykładowca
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
późniejszy profesor Harvardu Stanisław
Barańczak. Pod wpływem lektury „Wyboru pism” i „Chrześcijanina w Trzeciej
Rzeszy” już latem 1974 roku napisał
on wnikliwy esej „Notatki na marginesach Bonhoeffera”, włączony do książki
„Etyka i poetyka. Szkice 1970-1978”,

Kamień Pamięci w Ogrodzie Ciszy i Medytacji
zarazem na chrześcijańskie źródła motywacji niezależnej działalności opozycyjnej. Według niej środowisko to za
Bonhoefferem przyjęło chrześcijaństwo
jako system wartości.
Niezwykła nauka i postawa Bonhoeffera przyczyniły się w Polsce do
zbliżenia wierzących, agnostyków i niewierzących, głównie inteligencji o lewicowych poglądach, dla której podstawowym doświadczeniem formacyjnym
był Marzec ’68. Ważną rolę odegrała
eseistyczna książka Adama Michnika
„Kościół, lewica, dialog” (1977). Pracę
tę, napisaną w podwarszawskim klasztorze w Laskach, najpierw opublikowano w paryskim Instytucie Literackim,
a kolejne edycje w krajowych oficynach pozacenzuralnych. I tego lidera
tzw. lewicy laickiej zafascynowała myśl
i postawa Bonhoeffera. Świadczą o tym
zarówno dość liczne odwołania w jego

Fot. Robert WOJCIECHOWSKI

najpierw wydanej w 1979 roku w Paryżu u Jerzego Giedroycia.
Inny wybitny opozycyjny poeta Adam
Zagajewski, po narzuceniu stanu wojennego przebywający na emigracji, na łamach paryskich „Zeszytów Literackich”
(1984, nr 6) zamieścił esej „1983”,
w którym męczennika z Flossenbürga
uczynił wręcz duchowym patronem
– obok George’a Orwella, Aleksandra
Sołżenicyna czy Simone Weil – ruchu
opozycji demokratycznej w PRL.
Dietrichowi Boenhefferowi poświęcono wykład w solidarnościowym obozie
internowania, połączony z gorącą wymianą opinii. Na początku października
1982 roku w zachodniopomorskim Darłówku Małgorzata Niesobska-Urbaniak,
przewodnicząca „Solidarności” w Szczecińskim Zjednoczeniu Budownictwa, na
prośbę Tadeusza Mazowieckiego odczytała jego esej „Nauczył się wierzyć wśród

tęgich razów”. Części spośród ponad
czterdziestu internowanych Bonhoeffer
był w ogóle nieznany, niektórzy deklarowali niewiarę w Boga. Według Małgorzaty Niesobskiej-Urbaniak podczas
rozgorzałej i trwającej do północy dyskusji (wyjątkowo niezakończonej przed
godz. 21.) głos zabierali m.in.: Bronisław Geremek, Stefan Niesiołowski,
Andrzej Czuma. Działacz warszawskiego
Klubu Inteligencji Katolickiej, biolog
z Uniwersytetu Warszawskiego Krzysztof
Śliwiński (to od niego Kuroń zimą 1971
roku otrzymał w KIK-u „Wybór pism”
Bonhoeffera) porównywał życiowy czyn
franciszkanina o. Maksymiliana Kolbego
w Oświęcimiu do męczeńskiej śmierci
pastora z Finkenwalde. Zastanawiało
go, dlaczego wielu ludzi, którzy czczą
o. Kolbe, nie może zrozumieć męczeństwa Bonhoeffera bądź trudno im to
przychodzi.
W podobnej sytuacji znajdowali się
i inni herosi ludzkości, np. dyplomata szwedzki Raoul Wallenberg, który
walnie przyczynił się do uratowania od
zagłady około stu tysięcy węgierskich
Żydów, a nie wiadomo kiedy i w jakim
miejscu Związku Sowieckiego spotkała
go męczeńska śmierć. Również ta ofiara
totalitaryzmu długo po wojnie nie budziła większego zainteresowania i nie
znajdowała zrozumienia wśród rodaków,
w ogóle w Europie, a nawet w Izraelu.

Święty
O niebywałym zainteresowaniu internowanych aktywistów „Solidarności”
tematem boenhofferowskiego referatu
świadczyć może wyznanie złożone już
w wolnej Polsce przez innego uczestnika
darłowskiego spotkania, współpracownika KOR-u, wybitnego rusycystę Andrzeja
Drawicza, zatytułowane „Bonhoeffer
w zasięgu ręki”. Pod hasłem: „Lekcja
wielkich mistrzów” ukazało się ono
w „Znaku” (rok 1994 nr 11) wśród
kilkunastu wypowiedzi polskich intelektualistów o osobach, których świadectwo życia i myśli mocno kształtowały
oblicze XX wieku.
Ostatnio o. Jan Andrzej Kłoczowski
OP przyznał w „Kłocz. Autobiografii”
(2015), że jeszcze w latach siedemdziesiątych uznał Dietricha Bonhoffera
za swego intelektualnego mistrza. Ten
dominikanin, cieszący się ogromnym
szacunkiem, wieloletni duszpasterz
akademicki ściśle współpracujący
z opozycją demokratyczną w Krakowie, wyznał, że autora „Naśladowania”
i „Życia wspólnego”, książek pisanych
w Seminarium Kaznodziejskim, uważa
wręcz za świętego (polskie tłumaczenia
tych książek wydały oficyny katolickie).
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O. Kłoczowski opatrzył swoją deklarację
cytatem z wiersza Tadeusza Różewicza
„Nauka chodzenia”, zamieszczonego
w dwujęzycznym, polsko-niemieckim
tomiku „Nauka chodzenia/Gehen lernen”
(tłum. na niemiecki Karl Dedecius).

Nie czcić, lecz rozumieć
Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów
polskich, nazywany „świadkiem XX
wieku”, wnikliwy analityk historii, człowieczeństwa i dramatu świata opuszczonego przez Boga, został pochowany
w ubiegłym roku na cmentarzu przy
kościele luterańskim Wang w Karpaczu. W wierszu z lat 2002-2004 pisał:
„w ostatnich dwóch latach biorę lekcje
u pastora Dietricha Bonhoeffera”. Zacytujmy większy fragment:
Bonhoeffera spotkałem
we Wrocławiu
zacznij od początku
zacznij jeszcze raz mówił do mnie
naukę chodzenia
naukę pisania czytania
myślenia
trzeba się z tym zgodzić
że Bóg odszedł z tego świata
nie umarł!
trzeba się z tym zgodzić
że jest się dorosłym
że trzeba żyć
bez Ojca
i mówił jeszcze
że trzeba żyć godnie
na świecie bezbożnym
nie licząc na karę ani nagrodę.
Być może ten poetycki głos najdobitniej zbiera nauki płynące z dzieła i życia
pastora – suwerenne decyzje polegają
na odpowiedzialności etycznej, a nie
na podporządkowaniu się i układaniu
z tymi, którzy dzierżą władzę i porządkują świat według własnych potrzeb.
Ciekawe jest zwłaszcza ostatnie zdanie
wiersza: „nie licząc na karę ani nagrodę”. Kara bowiem, męczeńska śmierć,
może być wstępem do triumfu. Nie na
tym jednak zależało Bonhoefferowi. Nie
na tym, by go czcić, lecz by rozumieć.
Michał PAZIEWSKI
■■ Historyk z Uniwersytetu Szczecińskiego, działacz opozycji demokratycznej w PRL, ubiegłoroczny laureat
Nagrody Klio za książkę „Grudzień
1970 w Szczecinie”.
* Powyższy esej jest fragmentem
referatu wygłoszonego przez dr. Michała Paziewskiego na Uniwersytecie
Szczecińskim podczas tegorocznych
Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich (5-7 czerwca).

Po naukę do sąsiadów

Główka pracuje
DWADZIEŚCIA cztery osoby z Polski
podpisały w ubiegłym tygodniu
w Pasewalku umowy o naukę. To kolejna
grupa młodych ludzi, którzy zdecydowali
się skorzystać z programu edukacyjnego
„Główka pracuje – Cleveres Köpfchen”
realizowanego przez niemiecki urząd
pracy.
„Główka pracuje” to program adresowany do
młodych Polaków, którzy chcą skorzystać z możliwości kształcenia, a w przyszłości także pracy
w Niemczech. Warunkiem jest ukończone gimnazjum
i brak wykształcenia zawodowego. Zakwalifikowane
do programu osoby będą uczyć się zawodu przez
trzy lata, otrzymując w tym okresie wynagrodzenie
około 600 – 800 euro miesięcznie. Absolwenci mogą
też liczyć na pewną pracę, program jest bowiem
częściowo finansowany przez pracodawców, którzy
w ten sposób pozyskują wykształconą kadrę.
– Obszar wschodnich Niemiec boryka się z istotnym problemem demograficznym – tłumaczy Heiko
Miraß, dyrektor naczelny Urzędu Pracy w Greifswaldzie. – Liczba osiemdziesięciu tysięcy mieszkańców
naszego powiatu Vorpommern-Greifswald, którzy
pracują i płacą ubezpieczenia, co roku się zmniejsza

o 700 osób. Program „Główka pracuje – Cleveres
Köpfchen” pokazuje, że myślenie o problemach lokalnych w kontekście całego pogranicza może skutkować
rozwiązaniami atrakcyjnymi dla każdej ze stron.
Heiko Miraß pogratulował wytrwałości, uporu
i odwagi zarówno młodzieży, jak i rodzicom. Młodzi
ludzie, którzy chcą zdobywać wykształcenie w Niemczech, będą uczyć się zawodu w języku niemieckim.
Znajomość niemieckiego nie jest jednak warunkiem
przystąpienia do programu. Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami mogą odbywać się przy
udziale tłumacza. Ważne jest wtedy dobre świadectwo
i motywacja. Potem przydają się upór i wytrwałość,
młodzież uczestniczy bowiem w intensywnym kursie
niemieckiego finansowanym w ramach programu.
Kolejna rozmowa kwalifikacyjna, tym razem w języku niemieckim, odbywa się po kursie. Pracodawcy
weryfikują wtedy umiejętności językowe.
Osoby, które tydzień temu podpisały umowy
o naukę, będą uczestniczyły w 400-godzinnym kursie języka niemieckiego w Ueckermünde. Naukę
w systemie dualnym rozpoczną od września na
terenie Niemiec.
– System kształcenia dualnego jest w Niemczech
bardzo popularny – mówi Bożena Witt z Urzędu Pracy
w Pasewalku. – Nie można go jednak porównywać

ze znanym w Polsce systemem szkolnictwa zawodowego. Podstawowa różnica polega na możliwości
kontynuacji nauki. Niemiecki system przewiduje taką
możliwość, dlatego młodzież, która po gimnazjum
zaczyna uczyć się zawodu, może również w przyszłości skończyć studia. Kolejna różnica to rodzaje
zawodów, które można zdobywać tą drogą. W Polsce
pracownicy bankowi czy pracownicy administracji
publicznej są zwykle absolwentami wyższych uczelni.
W Niemczech zawody te można również zdobyć
w modelu kształcenia dualnego.
Program edukacyjny „Główka pracuje – Cleveres
Köpfchen” zdobył w 2014 roku nagrodę za innowacyjność przyznaną przez federalne Ministerstwo
Pracy i Spraw Społecznych. Jego geneza sięga 2011
roku. Niemieccy pracodawcy zwrócili się wówczas
do dr. Ralfa Dietricha ze Stowarzyszenia Wspierania
Rozwoju (Förder und Entwicklungsgesellschaft Uecker-Region) w Pasewalku o znalezienie rozwiązania
problemu demograficznego. Dr Dietrich współpracował z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem
i to właśnie w Policach odbyły się pierwsze rozmowy
rekrutacyjne z uczniami.
– Można powiedzieć, że projekt „Główka pracuje”
powstał w wyniku konieczności poradzenia sobie
z bardzo trudnym problemem społeczno-gospo-

Jedna z uczestniczek projektu odbiera umowę z rąk
Heiko Miraßa, dyrektora naczelnego Urzędu Pracy
w Greifswaldzie.
darczym – mówi Christian Justa, dyrektor Urzędu
Pracy w Pasewalku. – Jak się okazało, rozwiązanie
leży na pograniczu. To, co jest deficytem po jednej
stronie granicy, po drugiej może stać się potencjałem. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że
wówczas prawie z każdym uczniem w Policach
przeprowadzono rozmowę rekrutacyjną. W efekcie
tych starań siedem młodych osób z Polski, po ukończeniu 200-godzinnego kursu językowego, rozpoczęło
naukę zawodu w Niemczech. Była to grupa, która
pozwoliła nam przetestować rozwiązania wdrożone
w naszym projekcie.
Tekst i fot. Monika DEHR
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Powiat policki forpocztą

Dobre klimaty pogranicza
NOWE otwarcie nastąpiło w kontaktach powiatu polickiego
z sąsiednim powiatem Vorpommern Greifswald. 10 czerwca
2015 r. spotkali się przedstawiciele władz obu samorządów,
aby nakreślić nową „mapę drogową” przyszłych wspólnych
przedsięwzięć.
SPOTKANIE odbyło się w nowej
hali sportowo-widowiskowej Zespołu
Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, która powstała niedawno dzięki
wspólnemu projektowi euroregionalnemu realizowanemu w partnerstwie
z Europejskim Gimnazjum Polsko-Niemieckim w Löcknitz.

Współpraca codziennością
Szkoła w Löcknitz też jest symbolem udanej, ponad 20-letniej
współpracy edukacyjnej Polaków
i Niemców. To bez wątpienia efekt
dobrego klimatu, jaki zapanował po
roku 1989. Wspólnych przedsięwzięć i wzajemnych spotkań było
w minionym ćwierćwieczu tyle, że
samorządowcy dzisiejszych powiatów polickiego i Vorpommern-Greifs-wald (wcześniej Uecker-Randow)
mogą mówić o pokaźnym dorobku,
a nawet o nowym dziedzictwie pogranicza. Dla gmin: Police, Kołbaskowo,
Dobra, Nowe Warpno współpraca
transgraniczna jest codziennością.
Police w akcji
Nowością czerwcowego spotkania
było to, że po raz pierwszy to właśnie
starosta powiatu polickiego i przewodniczący Rady Powiatu wystąpili
w roli inicjatorów i moderatorów
nowego transgranicznego otwarcia.
Poprzedni zarząd powiatu, zmieniony
po zeszłorocznych wyborach, raczej
nie przejawiał w tej dziedzinie nadmiernej aktywności.
Teraz ma być prężniej, dynamiczniej, autentyczniej, co wynika

SONDAŻE

z zapowiedzi obecnego zarządu
powiatu i poniekąd z jego składu
personalnego. Sam starosta policki Andrzej Bednarek, jako pedagog
i organizator sportu w regionie, z projektami unijnymi stykał się wielokrotnie, uczestniczył też bezpośrednio
w negocjacjach przy realizacji hali
sportowo-widowiskowej w Policach.
Wicestarosta Paweł Mirowski był zastępcą burmistrza Polic Władysława
Diakuna, najpopularniejszego polskiego polityka lokalnego na niemieckim pograniczu. Mocnym atutem
powiatu jest członkini zarządu Beata
Chmielewska-Golisowicz, wieloletnia
dyrektor „Białej Szkoły”, czyli Zespołu
Szkół im. I. Łukasiewicza, i obok
śp. Gerharda Scherera, pierwszego
dyrektora Europaschule Löcknitz,
niekwestionowana współautorka jej
sukcesu. Nie do przecenienia jest
fakt, że obecna władza wykonawcza
powiatu może liczyć na wsparcie szefa ciała uchwałodawczego Cezarego
Arciszewskiego, orędownika dobrych
kontaktów z Niemcami i sprawnego
moderatora czerwcowego spotkania.

Ton Diakuna
Partnerzy niemieccy nader poważnie je potraktowali. Do Polic przybyła
silna delegacja z prezydentem Kreis-tagu (powiatowego parlamentu)
Michaelem Sackiem (CDU) i wicestarostą Jörgiem Hasselmannem.
W skład grupy wchodzili wysocy
przedstawiciele lokalnych władz: posłowie, burmistrzowie, radni, szefowie partyjnych frakcji.

– Miałem szczęście współpracować
po niemieckiej stronie z przyjaciółmi
Polski i dlatego dziś możemy się tu
spotkać jako przyjaciele – powiedział
burmistrz Polic Władysław Diakun,
nadając dyskusji rzeczowy ton.

Edukacja
Mimo różnic terytorialnych i demograficznych, bo powiat Vorpommern Greifswald jest sześć razy

sko-niemieckiej szkoły zawodowej na
bazie niemieckich doświadczeń tzw.
kształcenia dualnego, ściśle powiązanego z praktyką zawodową. Police
oferują kadrę, zaplecze pedagogiczne
i warsztatowe, a Niemcy – atrakcyjne
wynagrodzenie już w czasie przyuczania do zawodu. Wielu polskich
absolwentów gimnazjów z tej oferty
korzysta, wciąż jednak barierą jest
język. Stąd następna propozycja, tym

Witold Król, przewodniczący Rady Miasta Police, wręcza pamiątkowy medal
Danielowi Staufenbielowi (Die LINKE).
Fot. Witold BACHORZ
większy od polickiego i ma cztery
razy więcej mieszkańców, oba samorządy łączy ekonomia. W obu się nie
przelewa. Ale możliwość wspólnego
ubiegania się o środki unijne w nowej
perspektywie lat 2014-20 stwarza
szansę rozwiązania przynajmniej części problemów pogranicza. W centrum uwagi uczestników spotkania
znalazła się edukacja. Spore ożywienie wzbudził pomysł powołania pol-

razem starosty Andrzeja Bednarka:
transgraniczne centrum kształcenia
językowego, bowiem tę barierę trzeba
w końcu aktywniej przełamywać.
Aby dwujęzyczność na pograniczu
stała się atutem zawodowym przyszłych pokoleń, dziś trzeba zadbać
już o przedszkolaki.

Gospodarka
Przewodniczący Kreistagu Micha-

el Sack mówił o znaczeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
którego powiat policki, patrząc od zachodniej strony, jest forpocztą. Szczecin, niegdyś „Oberzentrum” także dla
Pomorza Przedniego, może wrócić do
swojej dawnej roli. Aktywny transgranicznie powiat policki mógłby
to przyspieszyć. Jörg Hasselmann
zwrócił uwagę na aspekt gospodarczy
współpracy i z uznaniem wypowiadał
się m.in. o kwietniowych Polickich
Targach Gospodarczych.
Beata Chmielewska-Golisowicz
zgłosiła konkretne propozycje. Pierwsza to stworzenie transgranicznej
ligi sportowej, bo sport jest dobrym
spoiwem, a druga to utworzenie
transgranicznej młodzieżowej rady
regionu, co od razu zyskało uznanie
gości.

Spotkania
Pomysły integracyjne wieńczy
koncepcja utworzenia transgranicznego centrum współpracy. Na razie
przybrałoby ono formę cyklicznego forum spotkań samorządowców
i mieszkańców w różnych konstelacjach tematycznych. Jest nawet
pomysł na jego lokalizację, lecz (aby
nie zapeszyć!) starosta policki chce
z jego ujawnieniem wstrzymać się do
momentu sformalizowania wniosku
o unijne fundusze. Potrwa to jeszcze
co najmniej kilka miesięcy, ale perspektywa jest realna.
* * *
Można pokusić się o konkluzję:
jeśli po obu stronach granicy uda
się przekuć deklaracje w czyny, to
transgraniczność może wkrótce stać
się rozpoznawalną marką powiatów
polickiego i Vorpommern-Greifswald.
Klimat ku temu jest znakomity.
Witold BACHORZ

Polacy – Niemcy, Niemcy – Czesi

Nie taki wypędzony straszny…
PO raz pierwszy 20 czerwca
obchodzono w Niemczech Dzień
Pamięci Ofiar Ucieczki i Wypędzenia
(Gedenktag der Opfer von Flucht
und Vertreibung). Niedawne jego
uchwalenie wzbudziło sporo
kontrowersji.
Proponowana m.in. przez BdV (Związek Wypędzonych) data 5 sierpnia, dzień uchwalenia
tzw. Karty niemieckich wypędzonych, nie znalazła
akceptacji, przeciwnie niż 20 czerwca, gdy przypada wprowadzony przez ONZ Światowy Dzień
Uchodźców. Postanowiono, że niemieckie obchody będą uzupełnieniem i rozszerzeniem znaczenia
tej daty. Zawczasu Fundacja „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” (Stiftung „Flucht, Vertreibung,
Versöhnung”) zleciła prestiżowemu Instytutowi
Badań Opinii Publicznej w Allensbach przeprowadzenie reprezentatywnych badań ankietowych
w Niemczech, Polsce i Czechach. Ich celem było
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy 70 lat
po zakończeniu drugiej wojny światowej temat
migracji jest nadal aktualny. Pytano również
o stan relacji bilateralnych. Ponadto chciano
dowiedzieć się, jak jest oceniane utworzenie
Centrum Informacyjnego i Dokumentacyjnego
Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”.
Oto najważniejsze wyniki badań.
Nie było to pierwsze badanie tego typu.
Dekadę temu, w 2005 r., Fundacja „Dom Historii Niemiec” również zleciła Instytutowi w Allensbach przeprowadzenie badań ankietowych
w Niemczech, Polsce i Czechach. Postawiono
podobne pytania. Obecnie badanie także przeprowadzono w trzech krajach. W Niemczech
wzięły w nim udział 1453 osoby, w Polsce – 514,
w Czechach – 1053, wszystkie powyżej 16. roku
życia. Respondentom zadawano pytania bezpośrednio (face-to-face).
Okazało się, że temat ucieczki i wypędzenia
interesuje naszych zachodnich sąsiadów jeszcze
mocniej niż w 2005 r. (wzrost z 44 proc. do 54

proc.). Związane to jest zapewne z aktualnością
problematyki przymusowych migracji we współczesnym świecie, zainteresowanie którą deklaruje
aż 80 proc. niemieckich respondentów.
Nadal żywo odczuwany jest związek części
obywateli współczesnych Niemiec z krewnymi,
którzy uciekali lub byli wysiedleni ze swoich
stron rodzinnych pod koniec drugiej wojny (1/4
respondentów). Zwraca się też uwagę na sąsiadów czy znajomych, którzy zmuszeni byli do
ucieczki z byłej Jugosławii czy Bliskiego Wschodu.
Spośród Niemców, których bezpośrednio dotknęły
przymusowe migracje, temat ten jest ciągle
ważny dla większości (56 proc.).
Większość respondentów w Niemczech zaakceptowała wprowadzenie Dnia Pamięci Ofiar
Ucieczki i Wypędzenia (53 proc.). Jednak aż 31
proc. uznało ten dzień za niepotrzebny. Największy odsetek popierających jego wprowadzenie
znajduje się, co jest całkowicie zrozumiałe, wśród
tych, którzy osobiście przeżyli tamte wydarzenia
(73 proc.).
Polacy – podobnie jak niemieccy respondenci – przykładają dużą wagę do problemu
wysiedlenia i wypędzenia Niemców po 1945 r.
W Czechach zainteresowanie tym tematem jest
wyraźnie mniejsze. W porównaniu z badaniem
w 2005 r. poziom zainteresowania Polaków nie
uległ zmianie, w Czechach spadł z 3,2 punktu
do 2,6 (skala w 10 punktach).
Odnosząc się do teraźniejszości, Polacy i Niemcy zgodnie oceniają stan relacji bilateralnych jako
dobry lub bardzo dobry (Niemcy – 73 proc.,
Polacy – 71 proc.). Inaczej przedstawiają się
proporcje w stosunku do relacji niemiecko-czeskich. Więcej Czechów jest przekonanych o dobrych lub bardzo dobrych relacjach czesko-niemieckich (82 proc.), niż deklaruje to Niemców
(61 proc.).
Niemieccy wypędzeni, ludność polska zamieszkała na niegdysiejszych ziemiach wschodnich
Niemiec i Czesi w b. Kraju Sudeckim również
pozytywnie oceniają stan wzajemnych relacji.

Mimo że Polacy uważają problem wysiedlenia
czy wypędzenia za obciążający relacje polsko-niemieckie, nie ma to jednak wpływu na ogólną,
dobrą czy bardzo dobrą ich ocenę. Dla Niemców
problematyka ta nie jest żadnym obciążeniem
relacji polsko-niemieckich i niemiecko-czeskich.
Także Czesi są zdania, że temat przymusowych
migracji Niemców nie wpływa na stan dzisiejszych
relacji bilateralnych z Niemcami. Wszyscy więc
odczuwają go przede wszystkim jako część ważnej,
ale już odległej historii.
Za jeden z powodów pozytywnej oceny stanu
wzajemnych relacji respondenci uznali wzrost
bezpośrednich kontaktów z Niemcami. 59 proc.
Niemców miało kontakt z Polakami, czy to
w Niemczech, czy w czasie pobytu w Polsce (odpowiednio 31 proc. z Czechami). Te bezpośrednie
spotkania przyczyniły się do lepszego poznania obu
stron. Dotyczy to także tzw. krytycznych grup jak
wypędzeni. Ponad 88 proc. badanych z tej grupy
stwierdziło, że w ostatnich 5-6 latach mogło się
dobrze porozumieć z Polakami (podobna liczba
Polaków zadeklarowała dobre porozumienie z zachodnim sąsiadem). Za każdym razem wskaźnik
ten wzrósł znacznie w porównaniu z badaniem
sprzed 10 lat.
Co ciekawe, tylko 1/3 niemieckich respondentów słyszała o projekcie utworzenia w Berlinie
Centrum Informacyjnego i Dokumentacyjnego
poświęconego wysiedleniu i wypędzeniu Niemców. Większość respondentów uważa jednak jego
utworzenie za dobry pomysł (58 proc.). Osoby,
które mają bezpośredni związek z tą problematyką, popierają ten pomysł w znacznej większości
(70 proc.).
Autorzy badań wskazali aż 14 możliwych
tematów, którymi ma się w przyszłości zajmować
centrum. Najwięcej wskazało dzieje byłych terenów wschodnich Niemiec (61 proc.), na drugim
miejscu ucieczkę niemieckiej ludności cywilnej
przed Armią Czerwoną w pierwszych miesiącach 1945 r. (59 proc.), na trzecim wymieniono
zbrodnie narodowych socjalistów na okupowanych

terenach Europy Wschodniej (58 proc.). Dowodzi
to, iż współcześni Niemcy, interesując się losami
wypędzonych, nie tracą z pola widzenia ich podstawowej przyczyny – wojny i niemieckiej okupacji.
W porównaniu do wcześniejszego badania
więcej Polaków (39 proc.) i Czechów (42 proc.)
uważa utworzenie centrum za dobry pomysł. Za zły
pomysł uznało go odpowiednio 24 proc. Polaków
i 35 proc. Czechów.
Wyniki badań ankietowych są tylko jednym ze
wskaźników stanu relacji między Polską i Niemcami, Niemcami i Czechami. Badania sondażowni
z Allensbach potwierdzają, że problem przymusowych migracji, wobec jego aktualności, nadal
jest żywy i będzie nas zajmować w przyszłości.
Jednak straszenie w Polsce ziomkostwami
i rzekomo przeprowadzaną przez Niemców relatywizacją historii nie wpływa na poglądy respondentów, a wręcz odwrotnie. Mocno podkreślili oni
dobre relacje z sąsiadem, także w tzw. sprawach
trudnych. Jeszcze raz potwierdziło się, że bezpośredni kontakt, rozmowa, wspólne działanie
przynoszą pozytywne efekty.
Opinie o dobrym stanie dwustronnych relacji
są z pewnością efektem polityki ostatniej dekady,
dużego otwarcia, współdziałania i szukania konkretnych rozwiązań. To bardzo dobry prognostyk
dla utrwalania dojrzałego sąsiedztwa.
Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Dyrektor i kierownik Katedry Historii Najnowszej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu
Wrocławskiego
W wielu miejscowościach Niemiec, np. w Berlinie, Dzień Pamięci Ofiar Ucieczki i Wypędzenia
przybrał formę wielotysięcznych manifestacji
solidarności z dzisiejszymi uciekinierami z krajów
orgarniętych wojną. Przez Morze Śródziemne do
Europy, a właściwie do Włoch i Grecji, przedostało
się tylko w tym roku ponad 100 tys. uchodźców.
O ich losie mówił w Berlinie prezydent Niemiec
Joachim Gauck, apelując o większą z nimi solidarność.
4569-15-B,C
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WYBIERZMY SIĘ

■■ LATO – zaczęły się festiwale
muzyki organowej i kameralnej
w Kamieniu Pomorskim, Szczecinie, Świnoujściu, Kołobrzegu,
Koszalinie.
■■ SZCZECIN, 3-5 lipca, 70-lecie
polskiego Szczecina, spotkania
i promocje książek w Muzeum
Historii Miasta, m.in. polsko-niemieckiej „Szczecin wczoraj
i dziś”, wydanej przez dziennik
„Märkische Oderzeitung” we
współpracy z Muzeum Narodowym (4 lipca), koncerty i tort
na Różance (5 lipca), filmowa
symfonia na 70-lecie Szczecina
(kino „Pionier”, 5 lipca), koncert
„Chopin ma urodziny” (filharmonia, 5 lipca).
■■ DEMMIN, 27 czerwca, kościół
św. Bartłomieja, godz. 19.30:
Johanna S. Bach: Wielka Msza
h-moll. Doborowi soliści (m.in.
Bogna Bartosz, alt), Orkiestra
Barokowa „Musica Baltica”,
chóry, organy.
■■ SZCZECIN, 30 czerwca
– 4 lipca, festiwal „Spoiwa Kultury” (organizator: Teatr Kana),
projekt „Armine, Sister” Teatru
ZAR, temat: Sztuka wokół historii i tradycji Ormian”,
■■ TRWAJĄ (do 19 września)
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2015, największy festiwal
muzyczny w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Najbliższe
koncerty: Berliner Barock Solisten – Neubrandenburg (kościół
Mariacki, 1 lipca, godz. 19.30)
i Greifswald (katedra św. Mikołaja, 2 lipca, godz. 19.30). Program
festiwalu: www.festspiele-mv.de.
■■ XXVII MIĘDZYNARODOWE
Spotkania Zespołów Cygańskich
„Romane Dyvesa” – Gorzów
Wielkopolski, 9-10 lipca. W programie m.in. koncerty zespołów:
Warsaw Balkan Madness, Čači
Vorba, Zuralia Orchestra (Rumunia), Michelle Nascimento
(Hiszpania), Natasza Buzylewa
i Iło (Rosja), Cygański Teatr
Muzyczny „Terno” i Enej (Polska). Szczegóły, bilety: www.
romanedyvesa.com.
■■ BRÜSSOW, posiadłość państwa von Oppen, 12 lipca, godz.
15. Śpiewają wykładowcy i studenci wokalistyki szczecińskiej
Akademii Sztuki, w programie
utwory solowe, duety, tercety
z „Czarodziejskiego fletu”, „New
York, New York”, „Opowieści
Hoffmanna” itd. Wstęp wolny.
■■ SZCZECIN – Greifswald,
widowisko Rock’n Ballet, choreografia: Robert Glumbeck
i Jochen Heckmann, muzyka
zespołów Queen, The Rolling
Stones, Depeche Mode, Pink
Floyd, Led Zeppelin, Metallica, występują tancerze Opery
na Zamku i Ballett Vorpommern, premiera 28-29 czerwca
w Operze na Zamku, 10-11 lipca
w Greifswaldzie, na plenerowej
scenie w porcie (godz. 21).
■■ WOLGAST, 2 lipca, inauguracja Lata Muzycznego, kościół
św. Piotra (godz. 20), dzieła Wolfganga A. Mozarta: Msza d-moll
(Requiem), Missericordias Domini, Eine kleine Nachtmusik.
■■ WOLGAST, 3-5 lipca – 48.
Dni Portu. Inauguracja 3 lipca
wieczorem, party nad Pianą, 4-5
lipca koncerty, widowiska itd.
■■ UECKERMÜNDE, 11 lipca
– widowisko historyczne na
Zamku Książąt Pomorskich
(godz. 9-22): pobudka i śniadanie księcia Bogusława X i ks.
Anny (godz. 9), złe sny księcia,
poszukiwanie rycerzy, stragany,
stoiska, ubiory z XVI wieku itd.
■■ GREIFSWALD, 17-19 lipca,
festyn rybacki Gafferigg, zlot
zeesenbootów (zeesbootów), rybackich żaglowców pomorskich,
koncerty, festiwal światła itd.
■■ ZINNOWITZ (Uznam). „Vineta – dzień króla”, plenerowe
widowisko z dziejów legendarnej
Vinety. www.vineta-festspiele.de

przez granice

TURYSTYKA

AKTUALNOŚCI

Poszukiwanie
diabłów i rozgwiazd
EKIPA nurków z Ozeaneum (Muzeum Mórz Północy) w Stralsundzie
wróciła z Norwegii. Z tamtejszych
wód morskich, z głębokości 84
metrów, przywieźli m.in. diabły
morskie, ryby lirowate i wargaczowate, karmazyny, rozgwiazdy itd.
Po koniecznej adaptacji zamieszkają one w wielkich akwariach
stralsundzkiej placówki.
Ozeaneum i Muzeum Morskie
w Stralsundzie wprowadziły nowe
audioprzewodniki, także w języku
polskim. Biletów do obu placówek,
kupowanych przez internet, nie
trzeba już drukować, lecz można je ściągać na smartfony. Ozeaneum wprowadzi latem (13 lipca
– 30 sierpnia br.) specjalny program
dla dzieci, którego tematem będzie
poznawanie głębin morskich. (b)

FESTYN

Nurkowie ze Stralsundu w wodach północnej Norwegii

Fot. © Christian HOWE

Z Elizabeth von Arnim w roli głównej

Na Festiwalu Róż
UBIEGŁOROCZNY Festiwal Róż w przygranicznych
Skarbimierzycach miał ogromne powodzenie, a tegoroczny
– jeszcze większe. W folwarku otoczonym zabytkową zabudową
tłoczno zrobiło się już na godzinę przed jego rozpoczęciem.

Wystawę swoich obrazów prezentowała m.in. Juliane Biedermann von Arnim
z Berlina. 
Fot. E. BRUSKA
GOŚCIE zjechali z bardzo wielu
stron, przyjechały pełne autokary.
Przez osiem godzin na dziedzińcu i w budynkach gospodarskich
trwały koncerty, kiermasze, wystawy malarskie, rękodzielnicze,
warsztaty dla dzieci i dorosłych.
No i były róże – do kupienia i podziwiania. Zdobiły stoiska, wystawy,
kapelusze i długie suknie, w których

Frekwencja
i apetyty
dopisały
V Bigos, pierogi i gołąbki
były absolutnym hitem Dnia
Polskiego. Polscy mieszkańcy przygranicznej wsi Pampow zorganizowali go dla
swoich niemieckich sąsiadów. Frekwencja i apetyty
dopisały. Wśród niespełna
300 mieszkańców wioski
ponad 10 proc. to rodziny polskie. Prócz spotkań
kulinarnych odbywają się
w Pampow polsko-niemieckie kursy tańca, imprezy dla
dzieci, a część Niemców
pilnie uczy się języka polskiego. 
Tekst i fot.

Witold BACHORZ

pięknie prezentowały się dziewczęta
oraz niewiasty. Czy jest u nas jeszcze
jakiś festiwal, na którym tak wiele
pań pojawia się w eleganckich sukniach i kapeluszach?
Tak też była ubrana, jak przystało na gospodynię domu, patronująca imprezie hrabina i pisarka
Elizabeth von Arnim, czyli pani
wójt Dobrej Teresa Dera, której

towarzyszył hrabia von Arnim
– Bartłomiej Miluch, przewodniczący Rady Gminy Dobra. Gmina
częstowała gości ciasteczkami
i obdarowywała polskim tłumaczeniem drugiej książki Elizabeth von
Arnim „Samotne lato”, napisanej
w 1899 r. w Rzędzinach, gdzie
pisarka miała dom, pielęgnowała
ogród i hodowała róże.
Festiwal Róż, mający już swoich
gorących sympatyków, jest zakończeniem całorocznych spotkań
mieszkańców zaprzyjaźnionych,
a sąsiadujących przez granicę gmin
Dobra i Blankensee, wspólnych
warsztatów i różnych innych zajęć.
Osoba angielskiej pisarki, żyjącej
w latach 1866-1941, a w latach 18911908 mieszkającej w Nassenheide
(to dzisiejsze Rzędziny w gminie
Dobra), której książki od lat są
wydawane w Niemczech, jak nigdy
dotąd zbliżyła ze sobą sąsiadów
z obu stron granicy. Jest to jeden
z wielkich sukcesów Dobrej, która zainicjowała ten fantastyczny
program z różą w tle, tak udatnie
łączący współczesność z historią
miejsca i promujący kulturę.
Tegoroczny festiwal finansowo
wsparli Duńczycy – Fundacja Oticon i firma DGS POlska – którym
spodobał się taki sposób szerzenia
kultury i współpracy międzysąsiedzkiej.(eb)

■■ MAGDALENA Parys (gdańszczanka, szczecinianka), polska
pisarka mieszkająca w Berlinie,
otrzymała za powieść „Magik” nagrodę Literacką Unii Europejskiej.
Wysoko oceniana była również jej
poprzednia, debiutancka powieść
„Tunel”.
■■ BERLIŃSKI „Tagesspiegel” pisze, że trasa kolejowa Berlin – Szczecin ma być rozbudowana do 2020 r.
prawdopodobnie w wersji oszczędnościowej. Protesty w Niemczech,
m.in. w Gartz (Brandenburgia),
żądania pełnej modernizacji trasy.
■■ GŁÓWNY blok artykułów w nowym numerze magazynu polsko-niemieckiego „Dialog” (1/2015)
zatytułowany jest „Społeczeństwo
obywatelskie na pograniczu. Nowa
jakość współpracy?”. Wewnątrz
m.in. rozmowa Basila Kerskiego
z Dietmarem Wiodke, premierem
Brandenburgii i koordynatorem rządu federalnego ds. współpracy polsko-niemieckiej, oraz artykuły Katrin
Schröder „Polsko-niemieckie pogranicze. Zbliżenie poprzez współpracę”
i Adama Krzemińskiego „Pogranicze
czeka na dziejową szansę”.
■■ ODRZE poświęcony jest najnowszy numer pisma Uniwersytetu
Szczecińskiego „Przegląd Uniwersytecki” (1-3/2015). Wewnątrz
m.in. artykuły o problemach miast
nadodrzańskich, żeglowności Odry,
turystyce wodnej, Dolinie Dolnej
Odry, odrzańskim dziedzictwie
kulturowym, środkowej Odrze,
bogu Viadrusie.
■■ DELEGACJA najwyższych władz
powiatu Nowy Dwór Gdański odwiedziła tydzień temu Greifswald. Rozmawiano o podobieństwach, m.in.
między Gdańskiem a Greifswaldem
i o możliwościach współpracy.
■■ 80 POLSKICH i niemieckich
ratowników wodnych ćwiczyło na
plaży w Świnoujściu. Ćwiczenia
zorganizował WOPR i straż wodna
niemieckiego Czerwonego Krzyża.
■■ ANKLAM, kolejne spotkanie
sieci „Pomorze Przednie dla Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego” (Netzwerk Vorpommern für die
Metropolregion Stettin).
■■ LAUREATAMI Nagrody Karla
Dedeciusa 2015, przyznawanej
przez Instytut Polsko-Niemiecki
w Darmstadt, Fundację Robert
Boscha i Fundację Literackie Archiwum Karla Dedeciusa, zostali
Katarzyna Leszczyńska, tłumaczka
literatury niemieckiej na język
polski, i Sven Sellmer, tłumacz
z języków polskiego, angielskiego
i sanskrytu na niemiecki.
■■ W NIEMCZECH rodzi się nie
tylko najmniej dzieci w Europie, lecz na świecie – informuje
najnowsze studium federalnego
Stowarzyszenia Monitorowania
Gospodarki i Hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej.
W ciągu ostatnich pięciu lat na
tysiąc mieszkańców Niemiec rodziło się 8,2 dzieci. Wcześniej listę
zamykała Japonia, gdzie na tysiąc
mieszkańców rodzi się 8,4. Poza
Niemcami „czerwone latarnie”
w Unii Europejskiej to Portugalia
(9,0) i Włochy (9,3).

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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