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„Pomerania Nostra” dla prof. Norberta Hostena

KALENDARIUM

Ponad granicą – Telemedycyna
TEGOROCZNYM laureatem polsko-niemieckiej nagrody
„Pomerania Nostra” jest prof. Norbert Hosten z Greifswaldu,
prezes Stowarzyszenia Telemedycyna w Euroregionie
Pomerania. Nagrodę otrzyma dziś w sali kameralnej filharmonii
w Szczecinie.
TELEMEDYCYNA jest nową
formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej wykorzystującą najnowsze zdobycze
informatyki i cyfrowego przesyłania danych. Jej początki to lata
60. XX wieku w USA. W 2001 roku
powstała Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Mali i wielcy
W 2002 roku zaczął być realizowany projekt „Telemedycyna w
Euroregionie Pomerania”. Przystąpiło do niego ponad trzydzieści placówek medycznych ze wschodnich
obszarów Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, północno-wschodniej
Brandenburgii i Zachodniopomorskiego. Są wśród nich szpitale działające w małych miastach, m.in. w:
Angermünde, Barlinku, Gryficach,
Pasewalku, Schwedt, jak również
specjalistyczne kliniki, Wydział
Medyczny Uniwersytet Ernsta-Moritza Arndta w Greifswaldzie,
Pomorski Uniwersytety Medyczny,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu. Powołano
polsko-niemiecki zarząd projektu
i wspólne grupy robocze.
W opracowaniach można przeczytać, że istota przedsięwzięcia
„polega z jednej strony na stworzeniu sieci między małymi szpitalami
na wsiach, a większymi w miastach,
z drugiej – na wspieraniu lepszego
wykorzystania zasobów lekarzy i
sprzętu poprzez transgraniczną
współpracę Niemiec i Polski”.

INTERWENCJE

Lekarz do pacjenta
Szpitale i kliniki biorące udział
w projekcie „Telemedycyna” połączyła więc sieć komputerowa
umożliwiająca wzajemne konsultowanie się lekarzy. Dzięki temu placówki odległe od specjalistycznych
klinik mogą korzystać z pomocy
ekspertów nawet bardzo rzadkich

polsko-niemieckim takich obszarów
jest wiele. Dlatego motto projektu
brzmi: „Niech przemieszczają się
dane, a nie pacjenci”.

Łączność z ekspertami
Szpitale włączone do sieci mają
możliwość łączenia się ze sobą
na przykład w czasie przeprowadzania konkretnych zabiegów,
jeśli zajdzie taka potrzeba. Dzięki
temu lekarze wykonujący zabieg
mogą na bieżąco konsultować się
z najwybitniejszymi ekspertami z
innych ośrodków.

Prof. Norbert Hosten, laureat polsko-niemieckiej nagrody „Pomerania Nostra”
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

specjalności z zakresu profilaktyki,
diagnostyki, terapii. Dotyczy to
głównie chorób nowotworowych,
kardiologicznych, udarów mózgu.
Dzięki sieci telemedycznej to
lekarz będzie mógł docierać do
pacjenta, nawet do jego domu, a nie
pacjent do lekarza. Jest to szczególnie
ważne na obszarach o niewielkim zaludnieniu, skąd daleko jest do szpitali
i klinik. Na północnym pograniczu

Sieć telemedycyny w Euroregionie Pomerania była budowana
dotychczas w czterech fazach,
przy wsparciu funduszy z unijnego programu Interreg. Koszt
inwestycji wyniósł 15 mln euro
(sprzęt, oprogramowanie etc.).
Problemem na pograniczu jest
oczywiście przesyłanie danych
przez granicę oraz różnice w finansowaniu usług medycznych

w obu krajach. Istotne są również
kwestie językowe.

Laureat 2015
Prof. Norbert Hosten (ur. w
1957 r.), tegoroczny laureat nagrody „Pomerania Nostra” pochodzi
z Düsseldorfu. Studia medyczne
kończył na Wolnym Uniwersytecie
w Berlinie, tam też obronił doktorat.
Karierę zawodową rozpoczął w
uniwersyteckiej Klinice im. Rudolfa
Virchowa, światowej sławy patologa
i antropologa, urodzonego w 1821 r.
w Świdwinie, twórcy teorii patologii
komórkowej, autora m.in. prac na
temat nowotworów i zakrzepów,
a nadto uczestnika wykopalisk
archeologicznych w Wolinie. W
Klinice Virchova prof. Hosten był
ordynatorem Oddziału Radiologii.
W 1999 roku objął stanowisko
profesora na berlińskim Uniwersytecie Humboldtów, a dwa lata
później przeniósł się do Katedry Radiologii Diagnostycznej i
Neuroradiologii Uniwersytetu im.
Ernsta-Moritza w Greifswaldzie. Od
2008 roku jest prezesem zarządu
Stowarzyszenia Telemedycyna w
Euroregionie Pomerania.
Jest autorem licznych prac
z zakresu radiologii, rezonansu
magnetycznego, tomografii komputerowej, diagnostyki radiologicznej nowotworów oka, m.in.
współautorem książki „Tomografia
komputerowa głowy i kręgosłupa” (tłumaczenie polskie, 2009),
będącej „vademecum dla lekarzy
radiologów, neurologów i neurochirurgów”. Sprawuje obowiązki
prezydenta Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego, intensywnie
zajmuje się problemami etycznymi
medycyny, zwłaszcza w radiologii.
Dokończenie na str. 12

■ 31 PAŹDZIERNIKA. Święto
Reformacji, 498. rocznica wywieszenia przez Marcina Lutra jego 95
tez, w RFN dzień wolny od pracy.
■ 1-2 LISTOPADA. Dzień Wszystkich Świętych (Allerheiligen,
Gedenktag der Heligen) i Dzień
Zaduszny. Święto w Polsce i katolickich landach Niemiec.
■ 9 LISTOPADA. Rocznica nocy
kryształowej 1938 r. W nazistowskich Niemczech płonęły synagogi,
spłonęła synagoga w Szczecinie.
■ 9/10 LISTOPADA. 26. rocznica
upadku muru berlińskiego.
■ 11 LISTOPADA. Narodowe
Święto Niepodległości, 97. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 97. rocznica zawieszenia broni kończącego
pierwszą wojnę światową.
■ 13 LISTOPADA. 71. rocznica
męczeńskiej śmierci szczecińskich księży: bł. Carla Lamperta,
o. Friedricha Lorenza, ks. Herberta
Simoleita.
■ 14 LISTOPADA. 25. rocznica
podpisania traktatu granicznego między Rzeczpospolitą Polską
a zjednoczonymi Niemcami.
■ 15 LISTOPADA (druga niedziela
przed pierwszą niedzielą adwentu).
W Niemczech Volkstrauertag, od
1952 r. święto państwowe ku czci
ofiar wojen i przemocy we wszystkich narodach.
■ 18 LISTOPADA. W Niemczech
Buss- und Bettag – Dzień Pokuty
i Przebłagania.
■ 22 LISTOPADA. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego w zachodnim
chrześcijaństwie. W Niemczech Niedziela Zmarłych – Totensonntag,
dzień wspominania zmarłych.
■ 29 LISTOPADA. Pierwsza niedziela adwentu.
***
■ 11 LISTOPADA, godz. 11.11.
W Niemczech symbolicznie budzą
się stowarzyszenia karnawałowe,
które zaczną przygotowania do przyszłorocznego karnawału. Festyny.

Frank Gotzmann, dyrektor urzędu w Gartz

Pociąg do Szczecina
W NIEMCZECH rozważa się wprowadzenie tzw. taktu ruchu
pociągów dalekobieżnych, czyli regularności ich kursowania co
godzinę lub pół godziny – podobnie jak w Szwajcarii.
– NAJNOWSZE analizy potwierdzają, że wprowadzenie takiego systemu w całej RFN jest
zasadne i możliwe. Największe
korzyści odniosłyby z tego duże
miasta. Jest tylko jeden przegrany:
północno-wschodnia część Niemiec – twierdzi Frank Gotzmann,
dyrektor Urzędu Związku Gmin
Gartz nad Odrą.
Pod koniec sierpnia 2015 roku opublikowano studium wykonalności projektu wprowadzenia
w 2030 roku taktu ruchu pociągów
dalekobieżnych, opracowane przez
Instytut Transportu Uniwersytetu
Technicznego w Brunszwiku na
zlecenie federalnego Ministerstwa
Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. W ramach studium powstała
koncepcja, zgodnie z którą pociągi
odjeżdżałyby w regularnych odstępach czasu, co 60 lub co 30 minut,
łącząc ze sobą duże aglomeracje
miejskie i regiony w Niemczech.
Wdrożenie takiego systemu dałoby
ogromne oszczędności czasu i mogłoby wyraźnie zwiększyć zainteresowanie usługami kolei. Na waż-

nych stacjach węzłowych pociągi
czekałyby na siebie (uwzględniono
to w projektach rozkładów jazdy),
skutkiem czego pasażerowie nie
traciliby czasu przy przesiadkach
i mogliby szybciej dotrzeć do celu.
Dyrektora Franka Gotzmanna
dziwią jednak wyniki analiz w odniesieniu do północno-wschodnich
Niemiec. Uważa on, że studium
słusznie uwzględnia również aglomeracje miejskie leżące poza granicami
Niemiec takie, jak: Amsterdam,
Praga, Paryż, Zurych, Innsbruck
i Bazylea, nie ma w nim jednak
Szczecina. A przecież – podkreśla
Gotzmann – Szczecin, oddalony tylko
o 150 km od Berlina, jest najbliższym
Berlinowi dużym miastem.
Gotzmann dodaje, że w studium
nie odniesiono się także do zapowiedzianego na 2020 rok ukończenia
rozbudowy linii Berlin – Szczecin,
zgodnie z polsko-niemiecką umową
z 20 grudnia 2012 roku, i bez istotnego powodu skreślono zaplanowane
dotychczas w rozkładach jazdy
osiem par składów IC do Szczecina.
Tym samym także w najbliższej

i dalszej perspektywie przez Angermünde, Eberswalde i Bernau
kursować będzie maksymalnie
osiem par pociągów IC co dwie
godziny, wbrew dotychczasowym
planom kursowania co godzinę
łącznie szesnastu par IC.
Gotzmann twierdzi, że nieuwzględnienie w niemieckim
takcie ruchu pociągów dalekobieżnych położonego tuż za niemiecką granicą Szczecina jest
irytujące.

– To niebywałe, by takie miasto
jak Szczecin, w sercu Europy, zostawić poza tym obszarem – podkreśla
Gotzmann.
Przypomnijmy, że na początku
września, z inicjatywy Dietmara
Woidtke, premiera Brandenburgii
i koordynatora rządu RFN ds. współpracy polsko-niemieckiej, odbył się
niemiecko-polski szczyt kolejowy.
Postanowiono na nim, że od grudnia
przywrócone zostanie połączenie
Berlin – Wrocław oraz że do 2020 r.

Pociąg Angermünde – Szczecin na stacji Szczecin-Gumieńce

Fot. Andreas JÜTTEMANN

zostanie zmodernizowana linia Berlin
– Szczecin, co pozwoli skrócić podróż
z około dwóch godzin do 80 minut.
***
Linia Szczecin – Berlin, oprócz
40-kilometrowego odcinka między
Passow a stacją Szczecin-Gumieńce,
jest dwutorowa i zelektryfikowana.
Urząd Związku Gmin w Gartz od
dawna postuluje konieczność budowy drugiego toru i elektryfikacji odcinka Passow – Szczecin-Gumieńce,
a Frank Gotzmann systematycznie
angażuje się w różne działania
w tej sprawie i w sprawach rozwoju transgranicznej metropolii
Szczecina.
(pm)
■ Autor zdjęcia zamieszczonego obok,
Andreas Jüttemann, jest historykiem
komunikacji i psychologiem, pracuje
na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, zajmuje się m.in. historią polsko-niemiecką, dziejami komunikacji
w Berlinie oraz po obu stronach Odry
i Nysy Łużyckiej (www.berlin.bahninfo.
de). W ubiegłym tygodniu o dziejach
linii kolejowej Szczecin – Berlin mówił
na spotkaniu w Regenbogenfabrik
(Berlin-Kreuzberg). Spotkanie zorganizowano przy udziale Polskiej Rady
Społecznej w Berlinie i Stowarzyszenia
Städtepartner Stettin e.V.
4583-15-A
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PolenMobil i jego pomysłodawcy
PROJEKTY

Fot. DPI DARMSTADT

Nowa książka Matthiasa Kneipa

PolenMobil w drodze

Polskę warto lubić!
W BRANDEBURGII będzie do 20 listopada, potem pojedzie do Północnej
Nadrenii-Westfalii. PolenMobil już drugi miesiąc jest w drodze. Był w Hesji
i Bawarii, do Berlina zawita tuż po Nowym Roku, a w lutym i marcu
będzie jeździł przez Meklemburgię-Pomorze Przednie, Saksonię i znów
Brandenburgię. Przed nim także Hamburg i Dolna Saksonia, Saksonia-Anhalt,
Turyngia i Badenia Wirtembergia.
PRZYJEŻDŻA, tam gdzie jest zapraszany, głównie do szkół, nie tylko
tych, które mają polskich partnerów
i realizują programy z tym związane.
PolenMobil to przedsięwzięcie przygotowane przez Manfreda Macka i dr.
Matthiasa Kneipa z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt,
opowiadające o Polsce, relacjach polsko-niemieckich, zachęcające do poznawania naszego kraju i nauki polskiego.
Znakiem rozpoznawczym projektu jest
samochód wypełniony materiałami dydaktycznymi o Polsce, przygotowanymi
przez instytut w Darmstadt i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
przy pomocy Towarzystwa Niemiecko-Polskim w Brandenburgii i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

RAPORT

PolenMobil wyruszył w trasę w połowie
września w Poczdamie, żegnany m.in. przez
premiera Brandenburgii i koordynatora
rządu RFN ds. współpracy polsko-niemieckiej Dietmara Woidke, jednocześnie
honorowego patrona projektu oraz ambasadora RP w Berlinie Jerzego Margańskiego. Obecni byli także dyrektor instytutu
w Darmstadt Dieter Bingen i była przewodnicząca Bundestagu Rita Süssmuth.
***
Samochodem PolenMobil, wypełnionym plakatami, maskotkami, filmami,
grami i nagraniami muzyki polskiej,
podróżują autorzy projektu. Prowadzą
w szkołach darmowe lekcje krajoznawstwa
Polski, jak też zabawy, które mają zachęcić
do nauki j. polskiego. Każde spotkanie
dla grupy 20-30 uczniów trwa 90 minut,

a jeśli szkoła zamówi wersję rozszerzoną, dopełnioną opowieściami o polskiej
historii i literaturze – cztery do sześciu
godzin lekcyjnych. Uczestników takiego
spotkania może być znacznie więcej.
Szkoły mogą też zamawiać spotkania
specjalne, np. „111 powodów, dla których
warto lubić Polskę” (to tytuł nowej książki
Matthiasa Kneipa), umawiać się na rozmowy z Arturem Beckerem, pisarzem
urodzonym w Bartoszycach i mieszkającym od lat w Niemczech, oraz André
Biakowskim, również pisarzem, który już
jako dorosły człowiek dwa lata mieszkał
w Łodzi. Opublikował potem książkę
„Obiad – mehr als nur Mittagessen”,
opowiadającą o spotkaniach z ludźmi,
którzy drugą wojnę światową przeżyli
w gettach i obozach koncentracyjnych.
Projekt dotują Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej i Fundacja Sanddorf-Stiftung w Regensburgu, szczególnie
mocno zaangażowana w rozwój kontaktów z Polską. PolenMobil wspierają
wydawnictwa Cornelsen Schulverlage
i Eduversum.
(ak)

Sympatyczni Niemcy
NASZ obraz „innego” jest zróżnicowany: ciepłymi uczuciami darzymy
Czechów, Słowaków i Niemców, z dużym dystansem traktujemy Rosjan.
Podobnie jak we wcześniejszych badaniach kluczowe znaczenie miały
relacje polityczne.
Jak Polacy postrzegają sąsiada na
zachodzie? W rankingu najsympatyczniejszych sąsiadów Niemcy uplasowali
się na trzecim miejscu po Czechach
i Słowakach. Następne miejsca zajęli
sąsiedzi ze wschodu: Litwini, Ukraińcy,
Białorusini, na końcu Rosjanie.
14 listopada będziemy obchodzić 25.
rocznicę podpisania układu granicznego między Polską a Niemcami, który
zapoczątkował tzw. dzieło traktatowe.
W czerwcu 1991 r. oba państwa zawarły
układ o dobrym sąsiedztwie. Oba te
układy stanowią podstawę obecnych
stosunków między Polską a Niemcami. Ich ważnym elementem stały
się zróżnicowane kontakty między
społeczeństwami, na które w ciągu
ćwierćwiecza wpływ wywierały nie
tylko nowe warunki polityczne, ale
i zakorzenione stereotypy Polaków
i Niemców.
Zbierając dane do wrześniowego
raportu, Centrum Badania Opinii Społecznej pytało respondentów o typowe
cechy sąsiadów Polski. Pytani sami
formułowali odpowiedzi. Zestaw cech
przypisanych Niemcom raczej nie zaskakuje. Polacy mają bardzo wyraźny

stereotyp mieszkańców RFN (jedynie
23 proc. badanych nie miało żadnych
skojarzeń). Jest on pozytywny. Niemcy
jawią się jako uporządkowani, zdyscyplinowani, zaradni i przedsiębiorczy.
Są też ludźmi sympatycznymi, miłymi,
uprzejmymi i kulturalnymi.
Respondenci, tworząc katalog niemieckich cech, używali takich określeń,
jak „Ordnung” czy „Kinderstube”. Inni
podkreślali, że Niemcy to ludzie o silnych, twardych charakterach, pewni
siebie, zdecydowani, mający poczucie
własnej wartości. Ankietowani uważają
Niemców za dobrych sąsiadów, którzy
do Polaków są przychylnie nastawieni.
Negatywne określenia były w zdecydowanej mniejszości (7 proc.). Podano
takie cechy, jak: zarozumiałość, wywyższanie się, zadzieranie nosa, buta
czy zadufanie. Część respondentów
niemieckie zamiłowanie do porządku
interpretowała jako „sztywniactwo”.
W tej negatywnej grupie pojawiły się
reminiscencje historyczne, ale wspomniało je tylko 3 proc. ankietowanych.
Wymieniono takie cechy, jak: brak
zaufania, fałszywość, podstępność,
brutalność, okrucieństwo.
Ciekawe były spostrzeżenia niewielkiej grupy respondentów, którzy
podważali sens istnienia stereotypu
Niemca. Uważali, że Niemcy są po
prostu normalni, zwyczajni, różni.
Dominacja cech pozytywnych i prawie całkowity brak postrzegania naszego

Fundatorzy i laureaci
Nagroda „Pomerania Nostra”
przyznawana jest od 2004 roku
osobom szczególnie zasłużonym dla
Pomorza Zachodniego i Pomorza
Przedniego, łączącym mieszkańców
dwóch części wspólnego historycznie regionu, rozdzielonego granicą,
acz łatwą dziś do przekroczenia.
Nagrodę ustanowiły dwa pomorskie uniwersytety – Greifswaldzki,
powołany w 1456 r., i Szczeciński,
powołany w 1985 r. – oraz dwie

FESTIWAL

Jak postrzegamy sąsiadów?

WE wrześniu Centrum Badań Opinii Społecznej przeprowadziło kolejne
badanie poświęcone postrzeganiu przez Polaków innych narodów, przede
wszystkim najbliższych sąsiadów. Badania te powtarzane są od 20 lat.
Najnowszy raport można już znaleźć w sieci.

Odważnie w Tel Awiwie
W ubiegłym roku towarzystwo,
którym kieruje, przygotowało wystawę „Radiologia w okresie narodowego socjalizmu” (autorka:
Gabriele Moser z uniwersytetu
w Heidelbergu). 14 kwietnia br.,
tuż przed najważniejszym Dniem
Pamięci w Izraelu, jakim jest Dzień
Pamięci Ofiar i Bohaterów Holocaustu (Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day) oraz na
kilka dni przed rocznicą wybuchu
powstania w getcie warszawskim,
prof. Hosten otwierał tę wystawę
na uniwersytecie w Tel Awiwie.
Poruszony, mówiąc o przyczynach
przywiezienia jej do Izraela, odważnie mówił: „Skutki tamtej polityki w przerażającym wymiarze,
który z dzisiejszej perspektywy
jest nie do pomyślenia, pokazują
ponurą rzeczywistość lat 30. i 40.
minionego wieku w Niemczech.
Dla nas bardzo ważne jest, że
my bierzemy odpowiedzialność
za naszą historię”.
Wystawa przypomina udział
niemieckich radiologów w realizacji rasistowskiej polityki nazistów i prezentowana była w wielu miastach RFN. Prof. Hosten
dziękował izraelskim radiologom
za umożliwienie pokazania jej
w Tel Awiwie.

zachodniego sąsiada przez pryzmat
przeszłości po raz kolejny potwierdza
ogromną zmianę, jaka zaszła w ostatnich latach.
Z okazji 20-lecia traktatu o dobrym
sąsiedztwie użyto określenia „dojrzałe
sąsiedztwo”. Badania CBOS potwierdzają ten stan dwustronnych stosunków.
Przynajmniej na pozór. Sięgając głębiej,
możemy przecież powiedzieć, że po raz
kolejny odtwarzany jest stary stereotyp
Niemca jako człowieka zdyscyplinowanego, ceniącego porządek i pracę,
lepiej zorganizowanego od Polaków.
Dodatek nowych czasów to rys sympatii
na obliczu modelowego Niemca.
Z drugiej strony ranking antypatii
też powiela stare szlaki. Wschodnich
sąsiadów traktujemy co najmniej z dystansem. Na plan pierwszy wysuwamy
przypisywane im wady, bo na tym tle
sami postrzegamy się tradycyjnie lepiej,
bardziej zachodnio. Być może odzywa
się zakorzenione poczucie wyższości
i deprecjacja „wschodniości”. Nie rozróżniamy zbytnio między narodami
nam bliskimi (poprzez uczestnictwo
w UE czy polityczne wspieranie ich
aspiracji) a Rosjanami, od których
oddzielił nas ponownie konflikt polityczny ostatnich lat.
A może tak naprawdę kryje się
tu stary stereotyp „ruska”, nieuznający odrębności narodowej za naszą
wschodnią granicą?
Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Historyk, profesor, dyrektor Centrum
im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu.
„Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów”, opr. Małgorzata Omyła-Rudzka, w:
Komunikat z badań CBOS, nr 124/2015.

gazety codzienne: „Kurier Szczeciński” i „Nordkurier”.
Cztery lata temu do grona fundatorów dołączyły partnerskie miasta
Greifswald i Szczecin, przemiennie przejmując na siebie główne
obowiązki organizacyjne.
Laureatów wybiera Kapituła,
w skład której wchodzą prezydent Szczecina i nadburmistrz
Greifswaldu, rektorzy obu uniwersytetów i redaktor naczelny
„Kuriera Szczecińskiego”.
Od fundatorów laureat otrzymuje 3000 euro, statuetkę, której
autorem jest artysta plastyk Marian
Preiss, oraz specjalny dyplom.
Statuetka to metalowa symboliczna szekla, żeglarski przyrząd
do łączenia oddzielonych części.
Dotychczasowi laureaci nagrody „Pomerania Nostra” to: prof.
Berthold Beitz, wieloletni szef
zarządu Fundacji Kruppa, mecenas
Uniwersytetu Greifswaldzkiego,
fundator stypendiów dla studentów
polskich i niemieckich, kawaler
medalu „Sprawiedliwy wśród
narodów świata”, prof. Krzysztof
Skubiszewski, minister spraw zagranicznych RP w latach 1989-1993,
negocjator układów, jakie Polska
zawarła ze zjednoczonymi Niemcami, prof. Janina Jasnowska ze
Szczecina i prof. Michael Succow
z Greifswaldu, współtwórcy Parku
Doliny Dolnej Odry, prof. Władysław Filipowiak, archeolog, badacz
pradziejów Pomorza, wieloletni
dyrektor Muzeum Narodowego
w Szczecinie, Stowarzyszenie polenmARkT organizujące doroczny
festiwal kultury polskiej w Greifs-waldzie i prof. Eugeniusz Kus,

Twórca
polityki wschodniej

Otwarcie wystawy na uniwersytecie w Tel Awiwie. Od lewej: prof. Jacob
Sosna (Jerozolima), prezydent Izraelskiego Towarzystwa Radialogicznego,
i prof. Norbert Hosten (Greifswald). Wystawa jest dostępna w internecie:
www.radiologie-im-nationalsozialismus.org.
Fot. E-MA Greifswald
dyrygent, były dyrektor Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie,
propagator współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie kultury.

Greifswald za dwa lata
Gośćmi uroczystości w filharmonii będą przedstawiciele
fundatorów nagrody, naukowcy
i lekarze współpracujący w projekcie „Telemedycyna”, politycy,
reprezentanci Euroregionu Pomerania. Laudację przygotował
prof. Leszek Domański, dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystość dopełnią

akcenty muzyczne z minirecitalem
wybitnego gitarzysty Krzysztofa
Meisingera na zakończenie.
Za dwa lata polsko-niemiecka
Nagroda „Pomerania Nostra” będzie wręczona w Greifswaldzie.
Przypomnijmy, że w Euroregionie Pomerania realizowany jest też
inny modelowy polsko-niemiecki
projekt medyczny koncentrujący
się na badaniach przesiewowych
noworodków. Współpracują w nim:
Klinika Uniwersytecka oraz Uniwersytet Ernsta-Moritza Arndta
w Greifswaldzie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
Bogdan TWARDOCHLEB

7684-15-A

Greifswald zaprasza

OSIEMNAŚCIE lat kończy Festiwal Kultury
Polskiej polenmARkT, organizowany
w uniwersyteckim i hanzeatyckim Greifswaldzie.
Zacznie się oficjalnie 19 listopada i potrwa
dziesięć dni. Będą szaleństwa! 15 listopada
zaanonsuje go wystawa „Z Galerii Wspomnień”
w Schloss Griebenow pod Greifswaldem
przygotowana przez szczeciński zamek,
a prezentująca obrazy i grafiki Stanisława
J. Janowskiego, Erazma Kalwaryjskiego,
Wieńczysława Mazusia i Mariana Nyczki.

Zarząd Stowarzyszenia polenmARkT (od lewej): slawista
prof. Bernhard Brehmer (Uniwersytet Greifswaldzki),
antykwariusz i księgarz dr Ulrich Rose, polonista i lektor
dr Marek Fiałek (Uniwersytet Greifswaldzki)
Fot. PolenmARkT, montaż: Fleischervorstadt-Blog

Festiwal gościć będzie w szesnastu punktach
miasta: w galeriach, na uniwersytecie, w teatrze,
bibliotekach, klubach młodzieżowych, muzeum,
na ratuszu itd. Zawita też do przedszkola i szkoły
podstawowej w Löcknitz.
W dniu oficjalnej inauguracji w prestiżowym

Egon Bahr (1922 – 2015)

WSPÓŁTWÓRCA i realizator polityki wschodniej Willy’ego
Brandta, a przede wszystkim PRZYJACIEL. Gdy już przeszedł
na tzw. emeryturę (de facto On nigdy nie był na emeryturze,
po prostu działał dalej), przyczynił się m.in. do powstania
Stowarzyszenia Ost-West-Forum Gut Gödelitz, którego jestem
od kilku lat przedstawicielem w naszym kraju.

Dni i noce
polenmARkT-u
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Kolegium Alfreda Kruppa zostanie już po raz
szesnasty wręczona nagroda za rozwój współpracy
polsko-niemieckiej na Uniwersytecie Greifswaldzkim,
którą dla młodych naukowców funduje Sparkasse
Vorpommern. Uroczystość ubarwi Feng Szuja –
koncert szczecinianina Olka Różanka, i spotkanie
z Arturem Beckerem, pisarzem z Mazur mieszkającym
od trzydziestu lat w Niemczech.
Tegoroczny program festiwalu jest imponująco
różnorodny. Kolejne dni przyniosą performance
i wystawę młodych artystów z Bydgoszczy, koncert
Olesia Brothersa i Jorgosa Skoliosa, nocne party z DJ-em Kapitanem Stereo, koncerty i szalone muzyczne
noce z grupami MDLVA z Krakowa (electric polish-chassidic-arabic-turkish psycho-folk-dance) oraz Asia
i Koty, z „Włochatym” i Michałem Jacaszkiem z Gdyni
(muzyka neoklasyczna i elektroniczna). Na koniec
festiwalu organizatorzy fundują pożegnalne party do
białego rana z zespołami: MA, We Will Fail, Pb itd.
Będą warsztaty Turbiny Pomerania poświęcone
językom pogranicza i warsztaty o kulturze dialogu
interkulturowego, następnie filmy, m.in. „Wolfskinder”
Ricka Ostermanna, krótkie metraże z krakowskiej
ASP i dokumenty prezentowane na Szczecin European Festival. Wśród pisarzy i tłumaczy, którzy
przyjadą do Greifswaldu, będzie wspomniany już
Artur Becker oraz Piotr Paziński, Błażej Dzikowski,
Wojciech Widłak, Paulina Szulc, Benjamin Voelkel,
Jan Holten. Zapowiadane jest czytanie Witolda
Gombrowicza, spektakl według „Na pełnym morzu” Mrożka, wykład szczecińskiego historyka dr.
Wojciecha Wicherta o niemieckiej okupacji Kraju
Warty oraz prezentacja monografii Świnoujścia,
którą z okazji 250-lecia miasta przygotowali Erwin
Rosenthal i Józef Pluciński.
Warto wybrać się do Greifswaldu. Szczegóły: www.
polenmarkt-festival.de, info@polenmarkt-festival.de,
facebook.com/polenmarkt
(t)
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Sukces biletu
BARDZO pozytywnie ocenia Deutsche Bahn efekty wprowadzenia na linii
Szczecin – Berlin biletu kosztującego 10
euro. W komunikacie prasowym czytamy, że liczba sprzedanych biletów stale
rośnie. W 2014 r. sprzedano około 74
tysiące biletów Szczecin-Berlin, Berlin
– Szczecin i całodniowych (Tageskarte,
20 euro) w obie strony.
Bilet 10 euro wprowadzony został
w 2010 r. Od tamtego czasu liczba
podróżnych przekraczających granicę
między stacjami Szczecin – Gumieńce
i Tantow potroiła się. W ubiegłym roku
pociągami regionalnymi przejechało
przez granicę 325 tys. osób, czyli o 215
tysięcy więcej niż w 2009 r., przed
wprowadzeniem biletu 10 euro.
– To pokazuje, że oba miasta są
dla ich mieszkańców coraz bardziej
atrakcyjne, zarówno dla turystów, jak
i osób dojeżdżających do pracy koleją
– mówi Susanne Henckel, szefowa VBB
(Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg).
– Sukces biletu 10 euro bardzo nas
cieszy także dlatego, że Szczecin, oddalony od berlińskiego Dworca Głównego
tylko o około 150 km, jest także dla
berlińczyków ważnym celem podróży.
To interesujące portowe miasto ze swymi 400. tysiącami mieszkańców jest
dla nas najbliższym dużym miastem.
Potrzeba jeszcze lepszej infrastruktury,
żeby połączenie było szybsze. Nasz bilet
10 euro jest konkurencyjny dla busów
i autobusów.
Rośnie również sprzedaż biletów
Berlin – Brandenburg oraz biletów tygodniowych i miesięcznych na trasie
Szczecin – Berlin.
Między Berlinem a Szczecinem kursuje dziennie osiem par pociągów. Tylko
dwa połączenia w obie strony są bez
przesiadek. Zniżkowe bilety 10 euro
kosztuję 7,5 euro (dla dzieci 6-14 lat
i posiadaczy BahnCard 25 i 50). (k)

POPRZEZ Ost-West-Forum Gut
Gödelitz wspierał także i moje
działania jako sekretarza zarządu
Międzywydziałowego Centrum Badań Niemcoznawczych Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku. Powiedział kiedyś, że wspierając obie
instytucje, szczególnie polsko-niemieckie spotkania biograficzne oraz seminaria, przedłużał „swoją” politykę wschodnią.
Nasz Mistrz – bo tak nazywaliśmy Egona Bahra – urodził się
18 marca 1922 roku. W nekrologu
Jego żona, Adelheid Bahr z domu
Böhner, wykonując wolę męża, prosiła, aby zamiast kupować wieńce
i kwiaty, przekazać pieniądze na
działalność Ost-West-Forum Gut
Gödelitz. Zachęcając nas do działania podkreślał wielokrotnie, że to,
co dotąd osiągnęliśmy „politycznie”
w stosunkach polsko-niemieckich,
trzeba nieustannie potwierdzać
żywą współpracą we wszystkich
dziedzinach życia, także naukowej,
a przede wszystkim poprzez kontakty zwykłych ludzi. Stąd wzięła
się m.in. inicjatywa wspólnych
spotkań biograficznych, których
w Pułtusku i Gödelitz pod Jego
patronatem odbyło się w ostatnich latach wiele. W ich wyniku
powstała dwujęzyczna książka „Hi-

storia pamięcią pisana. Biografie
polsko-niemieckie” (Pułtusk 2014).
Nikt bardziej niż Egon Bahr
nie przyczynił się do wykreowania
polityki odprężenia i pojednania
Polaków i Niemców po drugiej
wojnie światowej. Realizując ideę
swego życia, nie przestraszył się ani
muru berlińskiego, ani ówczesnego
podziału Niemiec, ani zimnowojennego napięcia. Wierzył, że proces
integracji uda się Europejczykom,
a w stosunkach polsko-niemieckich
uda się pokonać wzajemne niechęci. Był spiritus movens polityki
wschodniej Willy’ego Brandta.
Przypomnę, że był znakomitym
dziennikarzem, dyrektorem Urzędu Prasy i Informacji w Berlinie
Zachodnim, pracował w dyplomacji, a swoją karierę polityczną
zwieńczył u boku kanclerza Willyego Brandta. Dziś, gdy mamy
traktat z Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,
podpisany już po transformacji,
wielu zapomina, że brał czynny
udział w rokowaniach polsko-niemieckich już w roku 1970,
zakończonych uznaniem przez
RFN granicy na Odrze i Nysie
Łużyckiej. Przy poparciu kanclerza Brandta dokonał czegoś, co
wówczas wydawało się niemożliwe.
Jest też Egon Bahr autorem

książek, m.in. wspomnień o Willym Brandcie (2013), w których
szczegółowo opisał, jak rodziło
się to, z czego dzisiaj po obu
stronach Odry możemy być
dumni. Warto byłoby tę książkę
przetłumaczyć na język polski.

Były prezydent RFN Richard
von Weizsäcker, który też uczestniczył czynnie w pracach Ost-West-Forum Gut Gödelitz, powiedział
kiedyś publicznie, że Willy Brandt
i Egon Bahr w polityce wschodniej byli „duchową jednością”.
Willy Brandt, zapytany na łożu
śmierci przez swego syna Larsa,
kogo uważa za najlepszego przyjaciela, jednym tchem wyznał: Egon.
Karol CZEJAREK
■■ Germanista, tłumacz, były szczecinianin, obecnie profesor Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku blisko związany z Ost-West-Forum Gut Gödelitz

Listopad sprzyja wspomnieniom. W kulturze polskiej wiążą się one szczególnie z dniami
1 i 2 listopada, a w kulturze niemieckiej przede wszystkim z przedostatnią niedzielą listopada
(Totensonntag) i niedzielą, która ją poprzedza (Volkstrauertag), a w landach katolickich, głównie
w Bawarii, także z 1 i 2 listopada. U sąsiadów mówi się, że są to tzw. „stille Feiertage” (ciche święta),
w czasie których w miejscach publicznych należy zachowywać ciszę. Regulują to zarządzenia landów.
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Karl Günter Lemke (1931-2015)

Przyjaciel
z Bremerhaven
URODZIŁ SIĘ 16 stycznia 1931 roku w Rederitz (dziś
Nadarzyce; Wielkopolska), zmarł 22 kwietnia 2015 roku
w Bremerhaven.
NAUKĘ szkolną zaczynał w
Deutsch Krone (dziś Wałcz), kończył po 1945 roku w Bremerhaven.
Był pracownikiem Niemieckich

Kolei Federalnych, przewodniczącym Okręgowego i Regionalnego
Zarządu Kolejowych Związków
Zawodowych, radnym Bremerhaven (SPD), przewodniczącym

Rady Miasta Bremerhaven i senatorem miasta. Zajmował się
głównie sprawami socjalnymi,
zwłaszcza pomocą dla seniorów.
Stworzył Stowarzyszenie „Starość
bez Strachu”, przekształcone w
Zakład Wypoczynku i Opieki nad
Seniorami.
Współtworzył Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bremie i był jego
wiceprzewodniczącym. Założył
Towarzystwo Niemiecko-Polskie
w Bremerhaven.
Z końcem lat 80., jako radny
Bremerhaven i przewodniczący
Towarzystwa Niemiecko-Polskiego,
nawiązał współpracę ze szczecińskimi organizacjami inżynierów,
techników, architektów i menedżerów oraz Towarzystwem Przyjaciół
Szczecina. Był inicjatorem podpisania umowy partnerskiej Szczecin
– Bremerhaven (16 października
1990 r.). Już wcześniej organizował
akcje pomocy dla mieszkańców
Szczecina, Pomorza Zachodniego
i innych regionów Polski. Latem
1981 roku organizował w Bremerhaven akcję pomocy żywnościowej dla robotników Szczecina. W
późniejszych latach wielokrotnie

organizował społeczne kwesty,
dzięki którym szczecińskie szpitale
otrzymały sprzęt medyczny, m.in.
ultrasonograf, oraz zastrzyki, igły i
leki wartości setek tysięcy marek
zachodnioniemieckich. Organizował zbiórki na zakup protez dla
osób przykutych do inwalidzkiego
wózka, finansował ich pobyt w
szpitalu w Bremerhaven.
W latach 90. organizował zbiórkę
pieniędzy na renowację ratusza we
Wrocławiu, pomagał mieszkańcom
Łodzi, w 1997 roku wysyłał pomoc
dla zagrożonego powodzią Szczecina (m.in. 120 łóżek szpitalnych),
pomagał ofiarom powodzi w Trzęsinie, uczestniczył w pozyskiwaniu
pieniędzy z Fundacji Niemiecko-Polskiej Współpracy na renowację
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Działał na rzecz wymiany młodzieży Szczecina i Bremerhaven,
współpracy komend policji, Urzędu
Miasta Szczecin i Urzędu Miasta
Bremerhaven w zakresie opieki
nad osobami starszymi. Organizował wymianę doświadczeń między
stoczniowcami i architektami.
Za działalność na rzecz porozumienia i współpracy polsko-niemieckiej został uhonorowany
Krzyżem Zasługi RFN i Złotą
Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. (b)
4583-15-B, C
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■■ NAGRODA Polsko-Niemiecka wręczana przez ministrów
spraw zagranicznych obu krajów,
najważniejsze wyróżnienie w
relacjach polsko-niemieckich,
została pośmiertnie przyznana
Władysławowi Bartoszewskiemu.
Ceremonia jej wręczenia spadkobiercom Laureata odbędzie się w
2016 r., w 25. rocznicę podpisania
polsko-niemieckiego traktatu o
dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy.
■■ UKAZAŁY SIĘ dwa kolejne
„Zeszyty Kulickie” – Külzer Hefte
(10 i 11). Pierwszy ma podtytuł
„Rodzina Wisniewski ze Słupska.
Szkice biograficzne”, drugi –
„Pierwsza wojna światowa w
kontekście stosunków polsko-niemieckich. Materiały z konferencji
w Trzygłowie i Kulicach, 13-15
września 2012”. Wśród autorów
Zeszytu nr 11 są: prof. Rudolf von
Thadden z Getyngi, prof. Werner
Benecke z Franfurtu nad Odrą
oraz profesorowie z Uniwersytetu
Szczecińskiego – Jörg Hackmann
i Jan M. Piskorski. Redaktorką
obu zeszytów jest Lisaweta von
Zitzwitz. Akademia opublikowała
też kolejny zeszyt z serii „Zamki
i ogrody w województwie zachodniopomorskim”, poświęcony
pałacowi w Mostach. Autor: Józef
Kazaniecki.
■■ W MONACHIJSKIM Centrum
Dokumentacji Nazizmu otwarto
wystawę „Powstanie Warszawskie 1944” przygotowaną we
współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Patronują
jej prezydenci Polski i Niemiec.
W anonsie wystawy czytamy:
„Walka przeciw niemieckim okupantom to kluczowe wydarzenie
w polskiej historii i ma ogromne
znaczenie dla tożsamości narodowej. Brutalne stłumienie
powstania przez oddziały SS i
policji było jedną z największych
zbrodni drugiej wojny światowej”.
■■ WYDAWNICTWO Freiraum
Verlag działające w Greifswaldzie przygotowuje serię „Nowa
polska literatura”, w której już
niebawem ukażą się „Ossis und
andere Leute” Brygidy Helbig
(polski tytuł: „Enerdowce i inne
ludzie”, Szczecin 2011) i „Der Weg
des Saturns” Błażeja Dzikowskiego (polski tytuł: „Brokat w oku”,
Warszawa 2007). Przygotowywane
są tłumaczenia „Kronik Klary
Schulz” Nadii Szagdaj i „Rówieśniczek” Katarzyny Tubylewicz.
W latach 2017-20 wydawnictwo
zamierza opublikować przekłady książek Małgorzaty Wardy,
Barbary Gawryluk, Antoniego
Libery, Zygmunta Miłoszewskiego, Jacka Hugo-Badera, Moniki
Piątkowskiej i Agaty Górnickiej-Boratyńskiej. Koordynatorką
przedsięwzięcia jest Paulina
Schulz, pisarka i tłumaczka.
■■ W GDAŃSKU zakończył się
II Festiwal Literacki „Czytanie
Pomorza”. Mówiono o tożsamości literackiej Pomorza, polskiej
literaturze marynistycznej, twórczości Güntera Grassa i Pomorzu
pisarek, organizowano wycieczki
po Pomorzu zatytułowane „Literackie wizje lokalne”, spotkania
z pisarzami. Na koniec festiwalu
Daniel Odija zaprezentował projekt multimedialny „Legendy
pomorskie”.
■■ OLGA Tokarczuk została
laureatką Międzynarodowej
Nagrody Mostu przyznawanej
przez Zgorzelec i Görlitz. Kapituła nagrody podkreśliła, że
Tokarczuk „buduje literackie
pomosty między ludźmi, kulturami i pokoleniami, szczególnie
tam gdzie zbiegają się granice
trzech krajów: Niemiec, Czech
i Polski”. Wręczenie nagrody:
4 grudnia w Görlitz. Poprzedni
jej laureaci to m.in.: Freya von
Moltke, Władysław Bartoszewski,
Tadeusz Mazowiecki, Norman
Davies.

przez granice

PROJEKTY

Można w Berlinie i Wrocławiu, czy można też w…

Partnerstwo ulic handlowych
WSPÓŁPRACA organizacji zrzeszających ulice handlowe
z Polski i Niemiec nie wygląda na pierwszy rzut oka na
„seksowny” temat. Stowarzyszenia kupców to nie są wszakże
czołowi politycy i gwiazdy rozrywki. Nie podejmują kluczowych
decyzji, nie firmują kultowych projektów.
MOŻNA jednak na problem
spojrzeć nieco szerzej – takie organizacje są częścią społeczeństwa
obywatelskiego, a jakość stosunków polsko-niemieckich zależy
w dużym stopniu także od tego,
czy obywatele po obu stronach
granicy będą się ze sobą spotykać.

potencjał rozwijania kontaktów
międzyludzkich. Bo goście z Wrocławia mieli okazję przekonać
się w Berlinie, że przedsiębiorcy
niemieccy tak samo jak oni muszą
się użerać z biurokracją, że nawet
w tak „poukładanym” mieście trzeba walczyć o swoje i że burmistrz

Przedstawiciele ulicy Świdnickiej z wizytą w Berlinie 

Od upadku do festiwalu
Współpraca ulicy Świdnickiej
we Wrocławiu z Friedrichstraße
w Berlinie zrodziła się w 2014 r.
z inicjatywy autora niniejszego
tekstu, rodzonego wrocławianina
mieszkającego w Berlinie. Inspiracją były doniesienia prasowe
o „upadku” ulicy Świdnickiej,
tradycyjnie najważniejszego traktu
stolicy Dolnego Śląska. Problem,
na ile niemieckie doświadczenia
w zarządzaniu ulicą handlową da
się przenieść na grunt polski, zainteresował przedstawicieli Urzędu
Miasta Wrocław oraz wrocławskich
przedsiębiorców. Odbyły się następnie dla nich specjalne warsztaty, zorganizowano wizytę studyjną
w Berlinie. Jeszcze w 2014 r. udało
się przeprowadzić I Festiwal Ulicy
Świdnickiej, a kupcy powołali
Stowarzyszenie Ulicy Świdnickiej
– partnera władz miasta.
Wspólne doświadczenia
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
pokazał, że w pozornie prostych
tematach, takich jak organizacja
festynów czy działalność stowarzyszeń kupieckich, tkwi duży

SPOTKANIA

Fot. Mateusz J. HARTWICH

może być normalnym gościem,
który pojawia się na raucie bez
świty i dworskich rytuałów. Niemcy mogli zaś przekonać się we
Wrocławiu, że polskich kupców
nękają – podobne do ich – problemy z komunikacją w mieście,
że zadają istotne pytania, mają
nowatorskie pomysły i że potrafią
się dobrze bawić do muzyki DJ-a…
transwestyty.

Siła inicjatywy
Kontynuowanie projektu było
zatem oczywistością. Jego siłą
napędową stało się nowo powstałe
stowarzyszenie z Wrocławia. Jak
się okazało, starania, by ożywić
ulicę Świdnicką, wzbudziły zainteresowanie nie tylko lokalnych
polityków, lecz także kupców z innych części miasta, przedstawicieli
szkół wyższych i instytucji kultury.
Siła inicjatywy zainspirowała inne
grupy, na czym Wrocław może
długofalowo bardzo skorzystać.
Szczególnie w kontekście projektów związanych z Europejską
Stolicą Kultury 2016 warto podkreślić, że bardzo ważne jest, aby
działania społeczne były kontynuowane. Inicjatorzy i realizatorzy

przedsięwzięcia Wrocław ESK
2016 dobrze o tym wiedzą, dlatego
też sprawy architektonicznego
i urbanistycznego rozwoju miasta
są jednym z celów Europejskiej
Stolicy Kultury. Najbardziej spektakularnym tego przykładem jest
wzorcowe osiedle Nowe Żerniki,
nawiązujące do modelowych przedsięwzięć z lat 20. XX wieku. Nie
jest też przypadkiem, że centralny
punkt informacyjny ESK znajduje
się przy ulicy Świdnickiej w niegdysiejszym barze „Barbara”.

Berlin meets Wroclove
Efektem wizyty studyjnej w Berlinie w czerwcu 2014 r. był także
pomysł powołania Festiwalu Ulicy
Świdnickiej. Z okazji jego drugiej edycji we wrześniu tego roku
przedstawiciele Friedrichstraße
wybrali się do Wrocławia. Byli
pod wrażeniem nie tylko miasta,
ale i zapału polskich działaczy.
Zrobiło to tym większe wrażenie,
że w Berlinie podobne wydarzenie
nie doszło w tym roku do skutku.
Goście z Niemiec przywieźli ze
sobą wystawę zdjęć o Friedrichstraße autorstwa znanego fotografika Erica Pawlitzky’ego, która
pokazywana była w najbardziej
chyba prominentnym miejscu
ulicy Świdnickiej – Domu Handlowym „Renoma”, legendarnym
„Wertheim” z lat 20. Wzięli także
udział w gali mody w ekskluzywnym hotelu „Monopol” i spotkali
się z przedstawicielami projektu
„Berlin meets Wroclove”, dzięki
któremu nad Odrę zjechało kilkoro
niemieckich DJ-ów, projektantów
i artystów.
* * *
Obie organizacje planują kolejne przedsięwzięcia na 2016 rok
– rok Europejskiej Stolicy Kultury
we Wrocławiu. Jako inicjatywy
pozarządowe nie są zdane na oficjalne programy i fundusze, lecz
kontekst ESK z pewnością przyciągnie większą uwagę także dla
projektów polsko-niemieckich,
nawet jeżeli będą na pierwszy
rzut oka tak banalne jak festyny
uliczne w Berlinie i Wrocławiu.
Za nimi stoi jednak autentyczna
współpraca obywatelska Polaków
i Niemców – równych z równymi.

Mateusz J. HARTWICH
■■ Wrocławianin, absolwent kulturoznawstwa na Viadrinie i studiów
doktoranckich w Berlinie, mieszkaniec Berlina, dyrektor zarządzający
networku biznesowego Interessengemeinschaft Friedrichstraße, tłumacz, publicysta, zajmuje się też
kontaktami miast po obu stronach
granicy polsko-niemieckiej.

Naukowcy i publicyści w Słubicach

Rozmowy graniczne
4 LISTOPADA w
Collegium Polonicum w Słubicach odbędą się
„Rozmowy Graniczne – Grenzgespräche”
związane z
25-leciem polsko-niemieckiego traktatu granicznego podpisanego 14 listopada 1990 r. W spotkaniu,
które firmuje Europejskie Centrum
Ekumeniczne we Frankfurcie nad
Odrą (Oekumenisches Europa-Centrum Franfkurt/Oder) wespół
z Polsko-Niemieckim Instytutem
Badawczym w Słubicach, wezmą
udział polscy i niemieccy naukowcy
i publicyści.

Spotkanie otworzy Christoph
Bruckhoff z Europejskiego Centrum Ekumenicznego, a referat wprowadzający wygłosi dr
Jan Musekamp z Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina, autor
m.in. książki „Między Stettinem a
Szczecinem. Metamorfozy miasta
od 1945 do 2005”. Dyskusję z udziałem publicystów, m.in. Roberta
Ryssa z „Gazety Chojeńskiej” i
Dietricha Schrödera z „Märkische Oderzeitung”, współautora
książki „Stettin-Szczecin. Einst
und jetzt”, poprowadzi prof. Beata Halicka, autorka wydanej
ostatnio monografii „Polski Dziki
Zachód. Przymusowe migracje i
kulturowe oswajanie Nadodrza,
1945-1948”. Prezentowane będą

najnowsze książki poświęcone
problemom pogranicza, a wśród
nich wybór artykułów Roberta
Ryssa „Iść po granicy” (wydawcy:
Książnica Pomorska i Chojeńskie
Stowarzyszenie Terra Incognita)
i zbiór artykułów „Codzienne
pogranicze” (wydawca: „Kurier
Szczeciński”).
Książka „Stettin-Szczecin. Einst
und jetzt”, autorstwa dr Bogdany
Kozińskiej ze Szczecina i Dietricha Schrödera oraz fotografika
Thomasa Burckhardta, wydana
przez „Märkische Oderzeitung”,
spotkała się z nadspodziewanie
dużym zainteresowaniem. Po wyprzedaniu całego nakładu (1000
egzemplarzy) wydawca przygotowuje wznowienie. (pm)

WYBIERZMY SIĘ

■■ KRISTIAN Zimmermann
i dwie ostatnie sonaty fortepianowe Roberta Schumanna
A-dur i B-dur – Filharmonia
Berlińska, 6 listopada, godz. 20
(bilety: 33-94 euro, www.berliner-philharmoniker.de). Z innych
koncertów w Filharmonii Berlińskiej: Cecylia Bartoli (mezzosopran), Rolando Villazón (tenor),
Orchestra La Scintilla an der
Oper Zürich, koncertmitrz Ada
Pesch – 8 grudnia, godz. 20; Sceny
z „Pelléasa i Mélisandy” Claude’a Debussy’ego: Magdalena
Kožená (mezzosopran), Christian
Gerhaher (baryton), inni, Peter
Selers (inscenizacja), dyryguje sir
Simon Rattle – 16-20 grudnia.
■■ WYSTAWA pejzaży pomorskich
szczecińskiej malarki Bronisławy
Kaczor czynna jest w klasztorze dominikanów w Prenzlau
(Uckerwiek 813); wtorki-niedziele,
godz. 10-17.
■■ WYSTAWY w Książnicy Pomorskiej: „110 lat biblioteki publicznej
w Szczecinie. Od Stadtbibliothek
do Książnicy Pomorskiej, 1905-2015”, Grafiki i rysunki Herberta
Maletzke, „Sąsiad z papieru. Der
Nachbar aus Papier. Obraz sąsiada
w polskiej i niemieckiej prasie
pogranicza, 1945-1980”.
■■ IN BETWEEN Structures Tadeusz Kantor, wystawa wczesnych
prac Tadeusza Kantora – Berlin,
Polski Instytut Kultury, Burgstrasse 27 (do 15 listopada). Noc
z Tadeuszem Kantorem, filmy,
dyskusje, spotkania z udziałem
m.in. Luka Percevala, Manfreda Beilharza, Doroty Sajewskiej,
Andrzeja Worona – Berlin-Kreuzberg, 13 listopada, Kunstquartier
Bethanien, Mariannenplatz 2,
godz. 18-2.
■■ JARMARK Rzemiosła Artystycznego, organizator: Stowarzyszenie
Sztuki Uecker-Randow – 14 listopada, Pasewalk, Forum Kultury „Historisches U”, godz. 14-18.
(Zgłoszenia wystawców do 31
października: +49 3973 251 234,
magdalena.ullrich@pasewalk.de).
■■ * MIĘDZYNARODOWA Konferencja Naukowa „Szczeciński
kompozytor Carl Loewe i jego
liryka wokalna”, udział biorą
naukowcy i soliści ze Szczecina,
Łodzi, Halle, Bazylei, Greifswaldu, Löbejün. W programie także
warsztaty wokalne i koncerty studentów wokalistyki oraz: Sylwii
Burnickiej-Kalischewskiej, Ewy
Filipowicz-Kosińskiej, Urszuli Kryger, Joanny Tylkowskiej-Drożdż,
Ulricha Messthalera – Szczecin,
Akademia Sztuki, 12-13 listopada.
■■ WYSTAWA obrazów bydgoskiego artysty Adama Dobosza urodzonego w Tanowie – Ueckermünde,
Kunstspeicher przy Bergstrasse 2
(poniedziałek-piątek, godz. 10-16;
do 16 listopada).
■■ HALLOWEEN w Ogrodzie
Zoologicznym w Ueckermünde:
zabawy, czarownice przy ognisku,
duchy przy grillu etc. – sobota (31
października) od godz. 16 (zoo
czynne od godz. 10).
■■ Z KOŃCEM listopada zaczynają
się doroczne jarmarki adwentowe.
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