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ROZMOWA

9 maja – Dzień Europy w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą

– Czekam na rok 2020
– mówi Sören Bollmann, szef Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji
– Jakie jest społeczeństwo Frankfurtu i Słubic?
– Myślę, że w większości bardzo
otwarte. We Frankfurcie mieszka
wielu uchodźców i czują się tu dobrze, mieszka też u nas około 2000
obywateli polskiego pochodzenia, co
roku o 200 osób więcej.
– Od grudnia 2012 r. między
Słubicami a Frankfurtem kursuje
miejski autobus linii 983. Są z nim
jakieś kłopoty.
– Jeździ i będzie jeździł. Jest
umowa, finansowanie, dużo pasażerów, wszyscy są zadowoleni.
Jednak mimo, że kursuje już ponad
pięć lat, czasem mam wrażenie, że
wszystko wciąż się zaczyna, mimo
że autobus jest wpisany w strategiczny plan działania obu miast. Gdy
jednak pytamy urzędników szczebla
centralnego w Polsce, czy umowa
może być przedłużona, zdarza się,
że nie zawsze dokładnie rozumieją,
o co nam chodzi. Oni porównują
naszą linię, obsługiwaną przez niemieckiego przewoźnika SVF, miejską
spółkę komunikacyjną, z linią polską,
a nasza funkcjonuje trochę inaczej.
Gdy to zauważą, to albo mogą być
przychylni, gdy coś nie działa tak
samo jak w Polsce, albo mogą robić
problemy.

DEBATY

Sören Bollmann: Chcę powiedzieć, że z naszego punktu widzenia współpraca
Fot. b.t.
na poziomie lokalnym jest coraz lepsza.
– Może dla pogranicza potrzebne
są specjalne rozwiązania prawne?
– Może… Na początku kwietnia spotkał się w Berlinie Komitet ds. Współpracy Przygranicznej
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Na obrady pojechali też
przedstawiciele Frankfurtu i Słubic,
żeby mówić o tym, jak ważny dla
społeczności obu miast jest autobus.

– Gdy po 1990 roku została
otwarta granica polsko-niemiecka,
szybko zaczęły współpracować ze sobą miasta podzielone przez granicę:
Guben z Gubinem, Słubice z Frankfurtem, Zgorzelec z Görlitz. Powstała
idea polsko-niemieckich dwumiast.
Jak dziś działają dwumiasta?
– Idea rozwija się w różnym stopniu. Mam wrażenie, że Guben i Gubin

stawiają głównie na projekty infrastrukturalne. Bardzo ważna jest też dla nich
wspólna odbudowa kościoła farnego
w Gubinie. Ciekawie działa tam Wyspa Teatralna. Görlitz, najpiękniejsze
miasto z wszystkich dwumiast, starało
się ze Zgorzelcem o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2010, są tam Dni
Literatury nad Nysą – dużo się dzieje.
W Görlitz są zarówno szkoły podstawowe, jak i średnie, w których można
uczyć się polskiego.
– A Frankfurt i Słubice?
– Myślę, że my postawiliśmy
na bardzo różne obszary. Wspólnych przedsięwzięć jest tak dużo,
że trudno by je tu wymieniać. Chcę
podkreślić, że dobrze rozwija się
współpraca między dwoma urzędami
miejskimi. Raz w roku na wspólnej
sesji spotykają się całe rady miast, by
uchwalić nowe plany działania. Kilka
razy do roku spotyka się Wspólna Komisja Integracji Europejskiej, a jeszcze częściej – grupy robocze. Teraz
trwają dyskusje, czy są to najbardziej
odpowiednie formy współpracy na
dziś. Zastanawiamy się nad tym,
bo nasz wspólny plan sięga tylko do
2020 roku. Co dalej? – to nas teraz
bardzo zajmuje.
Dokończenie na str. 12

Od Redakcji
W małej miejscowości na niemieckim pograniczu miała się odbyć
polsko-niemiecka dyskusja z udziałem znanych osób. Publiczność
wypełniła salę.
Dyskutantka z Niemiec nie przyjechała, zadzwoniła, że jest chora.
Dyskutant z Polski nie przyjechał,
nie zadzwonił. Przed publicznością
stanął moderator.
Sytuację ratował polityk, obeznany w sprawach polsko-niemieckich,
ale rozgoryczenie było duże. Ludzie,
odbiegając od tematu, zaczęli mówić
o tym, co ich drażni w stosunku
Polski do Europy, Unii itd. Napięcie rosło.
Aż wstał jeden z obecnych, którego polsko-niemiecki życiorys łączy
obie strony, i przekonywał, że zanim
zacznie się oceniać stanowisko
jakiegoś państwa, trzeba poznać
przyczyny. Gdy mówił o historycznych doświadczeniach Polski, nastoje łagodniały. Gdy skończył,
dostał brawa.
Sprawa drobna, lecz także potwierdzenie tezy, że złe emocje mogą
wziąć się z przypadku. Dobrze, jeśli
wtedy znajdzie się pośrednik, który
je stłumi, jak w tamtej miejscowości.
Pośrednicy są bowiem potrzebni.
Dodatek „przez granice” chce być
pośrednikiem.
Bogdan TWARDOCHLEB
Maj to rocznice końca wojny,
Dzień Europy, Dzień Ojca i Dzień
Matki: 13 maja w Niemczech,
26 maja w Polsce.

Konieczne miejsce dialogu

Czym jest Krzyżowa?
W preambule „Misji”,
dokumentu określającego
wartości, jakie prawie 30 lat
temu znalazły się u podstaw
działalności Fundacji
„Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego, czytamy, że
fundacja „powstała w procesie
polsko-niemieckiego
pojednania, aby wspierać
europejskie porozumienie”.
Zapytajmy, czym jest
Krzyżowa dziś?

Dokument przypomina: „W
czasie drugiej wojny światowej
w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny von Moltke,
spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później
Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując
życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia
demokratycznych i opartych na
chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy. Do
doświadczeń tych nawiązywała
później część opozycji demokratycznej w Polsce i w NRD, a jej
opór przeciwko komunistycznej
dyktaturze wyrażał się między
innymi w wolnym dialogu polsko-niemieckim”.
Prekursorami Krzyżowej byli
Polacy, Niemcy z NRD i RFN,
Amerykanie i Holendrzy, niewielka
w istocie grupa, którzy odwołując
się do dziedzictwa dawnej siedziby rodu von Moltke, chcieli
tam stworzyć miejsce spotkań.
„Misja” przypomina też, że 12
listopada 1989 roku, trzy dni po
upadku muru berlińskiego, odbyła
się w Krzyżowej historyczna pol-

sko-niemiecka Msza Pojednania,
w której uczestniczyli premier
Tadeusz Mazowiecki i kanclerz
Helmut Kohl.
W preambule „Misji” czytamy
nadto: „Dziedzictwo pojednania
i sprzeciwu wobec totalitaryzmów
stało się w Krzyżowej (…) symbolem europejskiego porozumienia”.
Wskazuje to, że poczucie obowiązku depozytariusza spuścizny jest
impulsem do pracy fundacji.
Nie daje to jednak pełnej odpowiedzi na pytanie, czym jest
Krzyżowa dziś – od niemal 30
lat znaczące miejsce w myśleniu
o relacjach polsko-niemieckich.
Działający tu Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży jest największym tego typu ośrodkiem
w Europie Środkowo-Wschodniej,
rokrocznie prowadzącym projekty adresowane do kilku tysięcy
młodych ludzi przede wszystkim
z Polski i Niemiec. Nadto sama
fundacja prowadzi szereg projektów edukacyjnych adresowanych
do młodzieży i dorosłych.
Jest to bezsprzecznie ważne
w myśleniu o Krzyżowej, nie to
jednak zadecydowało o jej znaczeniu, które podkreślono w ostatnim
czasie w porozumieniu koalicyjnym
CDU/CSU-SPD. Krzyżową, obok
Domu Spotkań w Oświęcimiu,
wymieniono w nim jako miejsce,
którego praca na rzecz relacji
polsko-niemieckich jest tak ważna,
że będzie wspierana także przez
nowy rząd Niemiec.
Aby lepiej zrozumieć, czym jest
Krzyżowa dziś, należy przyjrzeć
się jej początkom. Idea stworzenia
w tej niewielkiej dolnośląskiej

miejscowości miejsca międzynarodowych spotkań zrodziła się w 1989
roku. Decyzja o podjęciu starań,
mających na celu jego stworzenie, zapadła podczas międzynarodowej konferencji Klubu Inteligencji Katolickiej zatytułowanej
„Chrześcijanin w społeczeństwie”,
zorganizowanej we Wrocławiu,
w przededniu przełomowych dla
Polski wyborów czerwcowych. I nie
sposób nie łączyć jej z nadzieją na
zmiany, jakie wiązano z ówczesnymi, częściowo wolnymi wyborami
parlamentarnymi.
W dużej mierze ujawniła się
wówczas specyfika środowiska
Klubów Inteligencji Katolickiej
oraz skupionych wokół nich intelektualistów i opozycjonistów.
Od lat 60., a już na pewno od
historycznego przełomu, jakim
był „List Biskupów” z 1965 roku,
część polskich intelektualistów łączyła przyszłość Polski w Europie
z nawiązaniem dobrych relacji
z Niemcami. Wobec negatywnej reakcji władzy PRL zyskało
to z czasem dodatkowy wymiar,
gdyż dla części społeczeństwa
opór przeciwko komunistycznej
dyktaturze wyrażał się między
innymi w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Dla ludzi o takim
rodowodzie intelektualnym żadne
inne miejsce w Polsce nie miało porównywalnego potencjału
zinstytucjonalizowania dialogu
polsko-niemieckiego jak siedziba
rodowa Helmutha Jamesa von
Moltke, założyciela i głównego animatora niemieckiej, antynazistowskiej organizacji, nazwanej przez
Gestapo Kręgiem z Krzyżowej,

Lato w Krzyżowej
pracującej nad odnowieniem demokratycznych Niemiec opartych
na chrześcijańskich wartościach
moralnych. Chociaż Krzyżową
znali wówczas tylko nieliczni
niemieccy i jeszcze węższa liczba polskich intelektualistów, to
właśnie ona została uznana za
miejsce predestynowane do zainicjowania międzynarodowego
dialogu w podzielonej Europie.
Było to w roku 1989. W Polsce
jeszcze rządził reżim komunistyczny, żelazna kurtyna dzieliła
Europę na dwa przeciwstawne
obozy, a Niemcy – na dwa odrębne państwa. Nie wydawało się
też, że Związek Sowiecki jest tak
bliski upadku, chociaż przechodził drastyczny kryzys. Idea, która
była u podstaw miejsca spotkań
i dialogu w Krzyżowej, wynikała
zatem z nadziei na lepszą, zjednoczoną Europę i z potrzeby wolności
wyrażanej przez ludzi żyjących
w zniewolonym świecie.
Od tamtego czasu upłynęło
niemal 30 lat. Czas życia jednego pokolenia. Wiele się zmieniło

Fot. Fundacja Krzyżowa

w Europie – przeżyliśmy moment,
jak się obecnie zdaje, największego
sukcesu w powojennej historii
kontynentu, czyli rozszerzenie
Unii Europejskiej w 2004 roku,
gdy wydawało się, że Europa jest
na drodze ku świetlanej przyszłości. Przeszliśmy też kryzysy, jak
krach finansowy 2008 roku, który
ujawnił niedostatki tego snu. Dziś
borykamy się z kryzysem migracyjnym, kryzysem (dez)integracyjnym
spowodowanym nasilającymi się
tendencjami skrajnymi w wielu
krajach Unii i z nie mniej ważnym zagrożeniem dla światowego
pokoju ze strony Rosji.
Jak w tym kontekście postrzegać rolę Krzyżowej? Zdaje się, że
podobnie jak 30 lat temu, kiedy
rodziła się idea jej powołania.
Dziś – chociaż z innych przyczyn niż
wówczas – równie mocno potrzebujemy miejsca, które przypomina
o wolności i potrzebie dialogu.
Tomasz SKONIECZNY
■ Koordynator projektów Akademii
Europejskiej Fundacji Krzyżowa
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– Czekam na rok 2020
Dokończenie ze str. 11

– 9 maja w Słubicach i Frankfurcie odbędzie się doroczny Dzień
Europy przygotowywany przez
Słubicko-Frankfurckie Centrum
Kooperacji. Program jest bardzo
różnorodny: od rozrywki po dyskusje o najtrudniejszych problemach
Unii Europejskiej.
– Chcemy być tym miejscem,
gdzie otwarcie będzie się mówiło
także o tym, w którą stronę pójdzie Europa. Mam wrażenie, że
gdybyśmy jeszcze dwa lata temu
zapytali obywateli różnych państw
Unii Europejskiej, czym jest Unia,
to odpowiedzi byłyby podobne: że
jest wspólnotą wartości i wspólnotą ekonomiczną. Dziś nie jest
to już takie pewne, bo różne kraje
i opcje polityczne różnie definiują te
wartości i dobry interes, mimo że
wszystkie podpisały te same traktaty
unijne. Do niedawna wydawało mi
się, że w interesie wszystkich stron,
a przynajmniej większości krajów
i sfer społecznych, jest to, by rozmawiać, w którym kierunku Unia ma
się rozwijać i jak ją umacniać. Dziś
nie jest to już takie pewne.
– W życie społeczne i polityczne
weszły nowe pokolenia, które nie
uczestniczyły w dawnych dyskusjach o Unii i ją krytykują. Sprzyja
im m.in. premier Orban, który mówi
na przykład, że Unia to nie Bruksela,
że są to wszystkie stolice państw
członkowskich, które powinny się
ze sobą dogadywać.
– Co to oznacza? Według mnie
taka teza to krok do tyłu, powrót do
dawnej Europy. Ja nie chcę się cofać.
– Czym jest Bruksela? Często
można spotkać się z opinią, że jest
nadstolicą Europy.
– A przecież jest rezultatem tego,
że wszyscy członkowie Unii się dogadali i powołali unijne instytucje. One
nie są idealne, trzeba je poprawiać,
jak wszystko, co wymyślił człowiek,
a nigdy nie wymyślił niczego, co byłoby idealne. Unia jest dobrowolnym
stowarzyszeniem państw, a Bruksela,
czyli instytucje unijne, jest po to, żeby
pilnować reguł wykonywania umowy
przez wszystkich jej sygnatariuszy.
– Może trzeba to ustawicznie
wyjaśniać: czym jest Unia, po co są
jej instytucje? Na meczu piłkarskim
też trzeba pilnować reguł.
– Gdy coś w Unii idzie nie tak,
gdy za dużo jest biurokracji, to różne
rządy zrzucają winę na Brukselę,
a gdy coś idzie dobrze, przypisują
to sobie. W zeszłym roku byłem na
Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Gdy przedstawiciele Węgier i Polski
ostro krytykowali Brukselę, jakby
była obcym ciałem z kosmosu, wtedy
ktoś z Irlandii zapytał: o co wam
chodzi? Przecież wszyscy, Polska
też, dobrowolnie wstąpiliśmy do
Unii, uzgodniliśmy traktat, określiliśmy rolę Brukseli, delegowaliśmy
do niej polityków i urzędników. Czy
już nie chcecie wspólnej Europy,

Centrum Dwumiasta: most nad Odrą, łączący Słubice i Frankfurt 
nie chcecie respektować traktatu,
tego co wspólne, co podpisaliście?
Trzeba rozmawiać, ale też trzeba respektować wolę większości. Na tym
polega demokracja. O tym będziemy
rozmawiać podczas Dnia Europy.
– Gdy dyskutuje się o Unii, często
pada pytanie: co my z niej mamy,
nasz kraj. Może w debacie publicznej powinno się położyć nacisk na
interesy wspólne, a nie partykularne?
– Na to, co my wnosimy do Unii
– Polska, Niemcy – jedni dla drugich.
– Jakie dziś, na poziomie lokalnym, są najważniejsze problemy
między Polską a Niemcami?
– Zanim odpowiem na to pytanie, chcę powiedzieć, że z naszego
punktu widzenia współpraca na poziomie lokalnym jest coraz lepsza, ale
też problemów do rozwiązania, jak
zawsze, jest dużo. Myślę, że przede
wszystkim trzeba doprowadzić do
tego, aby więcej dzieci w niemieckich
szkołach uczyło się języka polskiego.
To bardzo pomogłoby nam w porozumiewaniu się. Nierównowaga
językowa wciąż jest duża, bo dużo
więcej Polaków uczy się niemieckiego. Problem nauczania polskiego jest
wpisany w nasz plan działania, ale
miasto Frankfurt samo zbyt wiele nie
może zrobić.
– Co więc robi?
– Wspieramy władze Brandenburgii w opracowywaniu koncepcji
wprowadzenia języka polskiego do
szkół w całym landzie. Frankfurt
ma być regionem pilotażowym i być
może polski stanie się tu językiem
obowiązkowym obok angielskiego.
Znając angielski, można porozumiewać się w całej Europie, a polskiego
używać w regionie przygranicznym,
co do naszej współpracy wniosłoby

więcej dynamiki. Zaawansowany jest
projekt utworzenia we Frankfurcie
polsko-niemieckiej szkoły podstawowej, w której języki niemiecki
i język polski byłyby na takich samych prawach, a po sześciu latach
nauki każdy uczeń mówiłby biegle
w obu językach. A tak w ogóle to
urzędnicy starają się dawać dobry
przykład. Od 16 kwietnia ponad 60
osób z obu urzędów, rad i spółek
miejskich zabrało się za intensywną
naukę języka sąsiada.
– Co o tym projekcie myślą rodzice przyszłych uczniów?
– Trzy lata temu zapytaliśmy rodziców wszystkich przedszkolaków
we Frankfurcie, czy chcą, żeby ich
dzieci nauczyły się polskiego i czy
są zainteresowani szkołą bilingwalną? Ankietę wypełniło 2,5 tysiąca
rodziców. Na pierwsze pytanie 40
proc. odpowiedziało: tak, chcemy,
a 30 proc. – że jeszcze są niezdecydowani. Wyniki ankiety były dla nas
argumentem do rozmów z rządem
w Poczdamie i napisania wniosku
o wprowadzenie języka sąsiada
w szkołach. W grudniu wniosek będzie rozpatrywany. Zainteresowanie
rodziców jest większe, niż się spodziewaliśmy.
– Oba miasta, Słubice i Frankfurt, realizują projekt „Europejskie
modelowe miasto”. Na czym to
polega?
– Chcemy spojrzeć na siebie samokrytycznie i iść do przodu, tam
gdzie nie jesteśmy zadowoleni z poziomu integracji i współpracy. Ale
rzecz w tym – moim zdaniem – że
współpraca obu miast jest na tyle
intensywna, a zaufanie tak duże,
że obie strony mogą mówić wprost:
zróbmy to, nie róbmy tamtego.
Znam sytuacje, gdy Niemcy trochę

Fot. b.t.

się wahali, i takie, gdy sceptyczni
byli Polacy. Burzliwe były na przykład dyskusje o wspólnej marce:
„Frankfurt/Oder – Słubice bez granic”, którą radni uchwalili pięć lat
temu. Zdecydowała o tym dopiero
ostatnia wspólna sesja. Słubiccy
radni wygłosili wtedy przekonujące
przemówienie i zaapelowali do frankfurckich radnych o przegłosowanie
marki. To był przełom.
– Co więc oba miasta chcą poprawić?
– Koncentrujemy się na problemach społecznych: kulturze, turystyce, oświacie i sporcie. Szukamy
grup społecznych, które można by
jeszcze włączyć.

– Na przykład?
– Uważamy, że liczba ludzi, którzy
uczestniczą w imprezach kulturalnych
po drugiej stronie granicy, jest niezadowalająca. Jedna z przyczyn to
bariera językowa w teatrze, inna – to
niedostateczna promocja. Chcemy
to zmienić. Jest też cała dziedzina
edukacji. Różnice w systemie kształcenia między Polską a Niemcami są
tak ogromne, że – według nas – na
różnych jego poziomach, od przedszkoli po szkoły zawodowe, potrzebne
byłyby wspólne struktury, aby iść do
przodu. Chodziłoby o to, żeby odpowiednie osoby z różnych instytucji powiedziały: taki jest nasz system, takie
priorytety, dlatego proponujemy takie
projekty. Idziemy w tym kierunku.
Stworzyliśmy słubicko-frankfurcką radę doradczą ds. kształcenia, w której
reprezentowane są wszystkie szkoły,
uniwersytety, izby handlowo-przemysłowe, urzędy i która opracowuje
nowe projekty, jest też wspólna grupa
w obu administracjach komunalnych.
Powoli rodzą się projekty, które mają
sprawić, że system kształcenia będzie
wzajemnie dla Polaków i Niemców
jeszcze bardziej otwarty.
– Wszystko będzie można realizować pod warunkiem, że Unia
Europejska będzie rozwijać się stabilnie. To, co się dzieje tu, na granicy, było i jest zależne od sytuacji
w całej Unii.
– Na to nie mamy bezpośredniego
wpływu. Mamy Dzień Europy i możemy rozmawiać, czym dla nas jest
wspólna Europa, co mogą do niej
wnieść Polska i Niemcy, co istotnego
my możemy wnieść. Chcemy, żeby
nasza współpraca była też przykładem dla innych, żeby tu, na granicy,
była nasza mała Unia Europejska.
– Zapraszamy więc 9 maja na
Dzień Europy do Słubic i Frankfurtu.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB

Słubice – Frankfurt:
Dzień Europy
VIII Dzień Europy „Europejskie Dziedzictwo Kulturowe”
rozpocznie się 9 maja o godz. 9 we Frankfurcie inauguracją symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. Stu uczniów z Polski
i Niemiec będzie dyskutować na uniwersytecie Viadrina (Logenstr. 11)
o przyszłości Unii Europejskiej. Przez cały dzień w Słubicach
i Frankfurcie, na placu Mostowym i w całym Dwumieście, będą
trwać różnorodne wydarzenia dla każdego i dla wszystkich.
Dla najmłodszych przygotowano zabawy plastyczne, gry, quizy
dotyczące Europy i Unii Europejskiej, dla dzieci w wieku szkolnym
– konkursy wiedzy o UE, koncerty itd., dla młodzieży – kreatywny
performance, rajd po Dwumieście, konkurs filmowy na smartfony, zwiedzanie Collegium Polonicum, dla wszystkich – dyskusje
(literackie, ekumeniczne, przygraniczne), spacery nordic walking,
wizytę w Muzeum Kleista, rozmowy o dziedzictwie kulturowym,
kuchnię regionu, rejsy po Odrze, spektakl polsko-niemieckiego
Teatru „Swawola”, koncert „Piefke Meets Jazz” i transgraniczny
„Europa Open End”.
Patronat objęli: marszałek lubuski Elżbieta Anna Polak,
wojewoda lubuski Władysław Dajczak, premier Brandenburgii
dr Dietmar Woidke.
www.frankfurt-slubice.eu

FELIETON

Pięć minut pogranicza
Pociąg Berlin – Szczecin. Za Bernau wsiada jakiś starszy mężczyzna, trochę zaczepny
i nieokrzesany. Zajmuje miejsce obok grupy
młodych czarnoskórych mężczyzn, którzy
cicho rozmawiają w swoim języku. Gdy
zaczyna w ich stronę kierować nieokreślone
małpie dźwięki, oni patrzą najpierw z poirytowaniem, ale zachowują spokój. W końcu
odśmiechują się trochę i odmałpują. On dalej
głośno wygaduje jakieś głupstwa.
Skupiona wpatruję się w mój laptop,
przygotowując wykład. Tuż przed Eberswalde
młodzi mężczyźni zbierają się do wyjścia, tak

jak starszy, który znów wydaje z siebie małpie
odgłosy. Tego mam już zanadto: „Niech pan
po prostu trzyma język za zębami” – mówię
do niego. Mój współpasażer zwraca się do
mnie: „Kobieto, przecież on jest chory”.
Młodzi przy drzwiach wstrzymują śmiech.
Z tylnej części wagonu dochodzi ostry głos innego starszego mężczyzny z pruskim akcentem
o południowoniemieckim zabarwieniu: „Spokój
tam, nie może tak być! Niektórzy ludzie w tym
pociągu chcieliby spać albo pracować”.
Cisza. Dwie Polki przytakują Prusakowi.
Jedna zna niemiecki i tłumaczy, co mówi jej

przyjaciółka. A pruski stróż porządku, wspierany
przez dwie polskie fanki, odważniej rusza do
przodu: „Tak, bo Niemcy dzisiaj pozwalają na
upadek wszystkiego w swoim własnym kraju…”.
Jakby to ci młodzi ludzie zakłócali spokój,
a nie ten niemiecki nieokrzesaniec. Prusak
kontynuuje: „Oni są tacy głośni, to jest w ich
kulturze, ale przecież nie trzeba było tego
wszystkiego przyjmować”.
Wzburzona wołam w jego stronę: „Spokój,
niektórzy ludzie muszą tu pracować…”.
Prusak łagodnieje, lecz prawie nie ogranicza
siły swego głosu. Coś tam opowiada Polkom

o warunkach społecznych, lecz przez szum
pociągu docierają do mnie tylko urywki słów,
że „niemiecki, po niemiecku, z niemieckim”…
Jak zepsuta płyta z czasów cesarskich, gdy
„Niemcy chcieli mieć swoje miejsce na słońcu….”, przyłączyć trochę kolonii w Afryce
i pokazywać ich mieszkańców na wielkiej
wystawie w Treptowskim parku w Berlinie…
Gdy pociąg staje na dworcu w Szczecinie,
dwie Polki i Teuton z kosmykami włosów
wpadają sobie w objęcia. Są upojeni zbrataniem przeciw czarnym mężczyznom.

Nancy WALDMANN
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Język sąsiada na pograniczu

GOSPODARKA

Ucz się polskiego!
– W Niemczech, gdzie język polski
postrzega się inaczej niż niemiecki
w Polsce, nasze działania też
muszą być inne – mówi Agnieszka
Misiuk z RAA. – Bardzo ważne
jest uwrażliwianie ludzi na polską
kulturę i język oraz tworzenie
koncepcji ciągłego nauczania języka
polskiego.

Od ubiegłego roku w Szczecinie i wybranych miejscowościach powiatów
Pomorze Przednie-Greifswald i Uckermark realizowany jest projekt nauczania
języka sąsiada. Znajomość obu języków
pogranicza, polskiego i niemieckiego,
uznano bowiem za „klucz do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. Chęć
uczestniczenia w przedsięwzięciu zgłosiły
24 placówki oświatowe ze Szczecina
i 34 z powiatów niemieckich. Partnerem
wiodącym projektu, wspartego sumą
2,2 mln euro z unijnego programu Interreg Va, jest miasto Szczecin.
W Szczecinie, gdzie lekcje niemieckiego prowadzi wiele szkół, pieniądze
popłyną do tych, które zwiększą liczbę
godzin. W Niemczech, gdzie polski jest
zdecydowanie mniej popularny niż niemiecki w Polsce, różnorodne wsparcie
otrzymają te placówki, które w ramach
projektu wprowadzą jego nauczanie.

nauka prowadzona jest metodą imersji
„naturalnego zanurzania się w języku”, co polega na stworzeniu dzieciom
warunków, które byłyby zbliżone do
tych, w jakich nabywają język ojczysty.
Nauczycielki zatrudniają RAA i Urząd
Okręgowy w Gramzow (Uckermark): jedna
zaczęła pracę w Penkun, druga w przedszkolu Randow-Spatzen w Löcknitz,
trzecia w Zinnowitz, czwarta w Ahlbecku
(Uznam), jedna w powiecie Uckermark.
Nauka wygląda tak, że nauczycielka
mówi do dzieci po polsku, wiążąc to
z konkretną sytuacją: posiłkiem, spacerem, zabawą. Dzieci słyszą więc polskie
słowa, widząc odpowiednie przedmioty
lub też wykonując odpowiednią czynność.
Bawią się i uczą po polsku.
* * *
Agnieszka Misiuk podkreśla, jak
bardzo ważna jest stała współpraca
z rodzicami, którzy często boją się, że
jeśli ich dziecko zacznie uczyć się języka obcego zbyt wcześnie, wtedy dobrze
nie pozna swojego. Niemcy często też
pytają, dlaczego ich dzieci mają uczyć
się polskiego, a nie angielskiego.
– Tłumaczę, że nie ma w tym sprzeczności. Blisko mamy sąsiedni kraj i jego
mieszkańców, a wokół Szczecina powstaje
dynamiczny obszar metropolitalny. Mówię, że znajomość języków pogranicza,

Martin Gorholt, przedstawiciel Brandenburgii przy rządzie federalnym, podczas lekcji
polskiego w przedszkolu w Uckermark 
Fot. RAA Perspektywa
* * *
Agnieszka Misiuk pracuje w Regionalnym Ośrodku Edukacji, Integracji
i Demokracji w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim (w skrócie RAA). Ośrodek
jest jednym z niemieckich partnerów projektu i wraz z Uniwersytetem
Greifswaldzkim odpowiada za interkulturowe przygotowanie pracowników
przedszkoli i szkół oraz za uwrażliwianie
lokalnych społeczności na różnorodność
kulturową, dwujęzyczność, Polskę, sprawy
niemiecko-polskie.
W styczniu Agnieszka Misiuk rozmawiała o tych sprawach z zespołem
przedszkola w Ducherow. Opowiada, że
przed spotkaniem dyrektorka placówki
poprosiła ją, aby podkreślała, że ideą
projektu nie jest to, żeby wszyscy uczyli
się polskiego, lecz to, że warto się go
uczyć, zwłaszcza na pograniczu.
Niedawno znów była w tamtym przedszkolu, tym razem na spotkaniu z rodzicami i nauczycielami. Dzieci będą
tam mogły uczyć się języka polskiego
jedną lub dwie godziny tygodniowo już
od września tego roku.
W czterech przedszkolach na Pomorzu Przednim i dwóch w powiecie
Uckermark (Hochengüstow i Schmölln)

ojczystego i polskiego, da ich dzieciom
w przyszłości większe szanse znalezienia
dobrej pracy w regionie. I jeszcze jedno:
nauczanie języka obcego wspiera rozwój
poznawczy dzieci. Im wcześniej zaczną
się go uczyć, tym łatwiej będą potem
uczyć się innych języków, na przykład
angielskiego.
Agnieszce Misiuk bardzo dobrze
współpracuje się z rodzicami. Myślała,
że będzie trudniej.
* * *
W Niemczech do projektu zgłosiło
się piętnaście przedszkoli, jedenaście
szkół podstawowych (Grundschule) z powiatu Pomorze Przednie-Greifswald,
trzy z powiatu Uckermark oraz pięć
gimnazjów. W kwietniu odbyły się
szkolenia dla wychowawczyń i wychowawców przedszkoli w Löcknitz
i Ueckermünde, a w maju planowane
jest szkolenie dla nauczycieli języka
polskiego w Heringsdorfie (Uznam).
Uczniowie tamtejszej szkoły podstawowej już od dawna mogą uczyć się
polskiego od klasy pierwszej do czwartej. Rodzice uczniów szkoły w Benz
(również Uznam), prowadzonej przez
Kościół ewangelicki, chcą, aby polski
był tam prowadzony od klasy pierwszej
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Coraz więcej inwestują

Sto procent
na „tak”
Agnieszka Misiuk 

Fot. b.t.

do szóstej. Polskiego uczą się w Benz
także przedszkolaki.
* * *
W zeszłym roku Agnieszka Misiuk
rozmawiała o projekcie w Szkole Podstawowej w Ducherow. Krótko potem
dyrektorka placówki wraz z grupą
uczniów pojechała do Szczecina na
spotkanie organizowane przez powiat
Vorpommern-Greifswald i szczecińską
Szkołę Podstawową nr 7. Z Niemiec
przyjechało ponad 150 dzieci. Wszyscy
wrócili do domów bardzo zadowoleni.
– Gdy dzieci są zadowolone, to rodzice
również – podkreśla Agnieszka Misiuk.
Od dwóch miesięcy w szkole w Ducherow jest nauczyciel polskiego – Polak,
który prowadzi tam zajęcia sportowe.
Nauka polskiego to dla niego wyzwanie, lecz wszyscy, którzy go znają jako
nauczyciela, wiedzą, że da radę.
W projekcie uczestniczą m.in. szkoły
położone blisko Szczecina. W Mewegen
uczy się polskiego trzynaścioro dzieci,
w Jatznik – czternaścioro, a w Grundschule w Löcknitz – piętnaścioro. W trochę
bardziej odległym od granicy Strasburgu
lekcje polskiego ma prawie trzydzieścioro
uczniów klas trzeciej i czwartej.
– W żadnej placówce nie spotkałam
się z negatywnym nastawieniem do
nauczania polskiego. Mamy więc nadzieję, że projekt się rozwinie. Grupą
docelową są głównie dzieci niemieckie,
które uczą się polskiego jako języka
obcego – podkreśla Agnieszka Misiuk.
* * *
Organizatorzy projektu systematycznie
omawiają i oceniają jego przebieg, doskonalą założenia metodyczne. Na wrzesień
przygotowują w Zinnowitz szkolenie
o wpływie dwujęzyczności na intelektualny rozwój dzieci, a na listopad – duże
forum edukacyjne w Pasewalku. Twardo
bronią zasady, że dziecko, które zaczyna
naukę języka obcego w przedszkolu, musi
ją kontynuować w szkole. Nic gorszego
bowiem, jak naukę przerwać, co już się
zdarzało, gdy kończyły się tzw. pieniądze
projektowe. Obecny projekt ma zapewnione finansowanie do roku 2020. Wszyscy
partnerzy chcą go kontynuować. Złożyli
odpowiednie dokumenty.
Partnerami są: miasto Szczecin, Regionalny Ośrodek Edukacji, Integracji
i Demokracji (RAA) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie, Uniwersytet Greifswaldzki, powiaty Pomorze
Przednie-Greifswald i Uckermark. Pełna
nazwa projektu brzmi: „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do końca
edukacji ‒ kluczem komunikacji w Euroregionie Pomerania”.
* * *
– Na pograniczu Polacy i Niemcy
kontaktują się codziennie, dlatego codziennie przydaje się znajomość obu
języków. Partnerzy projektu uważają, że
najlepiej byłoby, gdyby w niemieckich
szkołach pogranicza język polski stał się
drugim językiem obcym, obok angielskiego – podkreśla Agnieszka Misiuk.

Bogdan TWARDOCHLEB

Forum Obywatelskie w Löcknitz
V Na początku kwietnia odbyło się w Löcknitz Forum Obywatelskie. W dyskusji dotyczącej bieżących
problemów regionu uczestniczyli: premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig,
parlamentarny sekretarz stanu ds. Pomorza Przedniego Patrick Dahlmann i około dwustu mieszkańców okręgu, w tym szefowie komunalnych jednostek administracyjnych, przedstawiciele Kościołów:
ewangelickiego i katolickiego, przedsiębiorcy, liderzy stowarzyszeń. Patrick Dahlmann podkreślał, że
nauka języka bezpośredniego sąsiada Niemiec – Polski powinna znaleźć się w ofercie każdej placówki edukacyjnej w regionach przygranicznych Pomorza Przedniego, podobnie jak na pograniczu
niemiecko-holenderskim.
Mieszkańcy Löcknitz skarżyli się na wzmożony ruch ciężarówek na zatłoczonej szosie B109, biegnącej
przez centrum miasta do granicy z Polską, na hałas i zanieczyszczenie powietrza, które powodują.
Przeciwnicy farm wiatrowych krytykowali program rozwoju energii odnawialnych, a pasażerowie kolei
domagali się koordynacji połączeń Szczecin – Pasewalk – Berlin. (k.w.)
Fot. Staatskanzlei Schwerin

Rekordowe obroty handlowe oraz stabilna
sytuacja gospodarcza zachęcają polskich
przedsiębiorców do osiedlania się
w Niemczech. Polsce wciąż jednak brakuje
rozpoznawalnej marki na miarę Volkswagena
czy choćby czeskiej Skody.
Aleksander Ciszek założył firmę 3yourmind w Berlinie w 2014 roku. Dopiero później otworzył oddział we
Wrocławiu, a następnie w słynnej Dolinie Krzemowej
w USA. Dzisiaj firma ma biura także w Paryżu i Monachium, a swoje produkty, czyli oprogramowanie soft ware,
wykorzystywane do produkcji elementów w technologii
3D, sprzedaje na całym świecie. Wśród klientów padają
nazwy największych koncernów, m.in. Siemensa czy
brytyjskiego GKN.
– Dużych różnic między Polską a Niemcami nie ma
– przyznaje Aleksander Ciszek. – Biurokracja jest w obu
krajach tak samo zła. Trudno mi przypomnieć sobie coś,
co mnie tutaj specjalnie zaskoczyło.
Dróg, które polskie firmy obierają, by zainwestować
w Niemczech, jest wiele. Niektóre tworzą jedynie niewielkie biura handlowe, podczas gdy produkcja odbywa
się w Polsce. Tak jest m.in. z producentami okien, które
przebojem podbiły niemiecki rynek, wzbudzając przy
tym niechęć niemieckich przedstawicieli tej branży.
Inne, jak np. Boryszew w Prenzlau, uruchamiają fabryki
po niemieckiej stronie granicy i zatrudniają po kilkuset
pracowników. Coraz częściej też polskie firmy przejmują
udziały w niemieckich przedsiębiorstwach lub ratują
zagrożone upadłością nierentowne zakłady. Na taką
drogę zdecydowała się firma Sanplast SA, która przejęła
w Kreuzau w północnej Nadrenii bankrutującą rodzinną
fabrykę Hoesch i po przeprowadzeniu programu naprawczego – jako Hoesch Design – jest obecnie jednym z największych w Europie producentów luksusowych wanien,
a wśród jej klientów są nawet hollywoodzkie gwiazdy.
– Relacje gospodarcze między Polską a Niemcami są
doskonałe – mówi Volker Treier, wicedyrektor Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Także wzajemne
obroty handlowe są rekordowe i osiągnęły w 2017
roku wartość 110 mld euro. To o 9 procent więcej niż
w roku poprzednim.
Polska awansowała też wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec z dwunastego miejsca, jakie
zajmowała w 2005 roku, na siódme w roku ubiegłym.
Dla Polski zachodni sąsiad jest od lat najważniejszym
partnerem handlowym. Mimo świetnej koniunktury
i rosnących inwestycji polskich firm między oboma krajami wciąż widać jednak ogromne różnice. Podczas gdy

Stacja benzynowa koncernu Orlen 

Fot. ORLEN Deutschland

niemieckie przedsiębiorstwa zatrudniają w Polsce około
350 tysiecy pracowników i generują obroty w wysokości
70 mld euro rocznie, w polskich firmach na terenie
Niemiec pracuje około 10 tysięcy osób, a ich obroty
sięgają 6,5 mld euro.
Polsce wciąż brakuje rozpoznawalnej, kojarzonej
z krajem, marki. Koncern Orlen, który posiada w Niemczech blisko 600 stacji paliwowych, występuje tu pod
nazwą Star. Także inne firmy chętnie korzystają z nazw
anglojęzycznych lub takich, które niekoniecznie wskazują
na ich polskie pochodzenie. Do tego dochodzi charakter
firm: większość polskich przedsiębiorstw działających
na rynku niemieckim to niewielkie lub średnie zakłady
usługowe, a nie produkcyjne. A przecież to przede
wszystkim produkty kojarzą się z konkretnym krajem.
Brak rozpoznawalnej marki skutkuje też tym, że na
towarach produkowanych w Niemczech przez polskie
firmy znajduje się informacja „Made in Germany”. To
ona właśnie, a nie „Made in Poland”, otwiera przedsiębiorcom drzwi do kolejnych międzynarodowych rynków.
Polscy przedsiębiorcy cenią sobie w Niemczech przede
wszystkim stabilność sytuacji gospodarczej, dostęp
do dobrej infrastruktury, dyscyplinę płac, a także – co
zaskakuje wielu Niemców – przychylność administracji,
w tym urzędów podatkowych. Z ankiety przeprowadzonej przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
jednoznacznie wynika, że przedsiębiorcy z Polski są
zadowoleni ze współpracy. Na pytanie, czy ponownie
zainwestowaliby w Niemczech, 100 procent ankietowanych odpowiedziało: tak.

Monika STEFANEK
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Między party wolności a dekomunizacją

Trudna cezura 1945

W wielu regionach między
Szczecinem a Berlinem
rocznice zakończenia
drugiej wojny światowej
mają znaczenie szczególne.
Zarówno w Niemczech, jak
i w Polsce wywołują też ostre
konflikty.

Rocznice trwają przez całą
wiosnę aż do finału 8 maja. Gdy
przyjrzeć się ich obchodom, wywierającym między styczniem a majem wyraźne piętno na regionach
położonych na zachód i wschód od
Odry, można dostrzec, jak bardzo
ambiwalentny, wywołujący konflikty i wielowarstwowy jest dziś
stosunek do doświadczenia drugiej
wojny światowej. Oto przyklad:
gdy niemieccy aktywiści walczą
o Dzień Wyzwolenia, to w Polsce,
na mocy nowego prawa, pomniki
i nazwy ulic, które upamiętniają
„wyzwolicieli” z roku 1945, muszą
zniknąć.

Świętować – nie świętować
Co roku 8 maja neonaziści ze
skrajnie prawicowej NPD organizują w Demminie (Pomorze
Przednie) żałobny marsz. Jego
powodem jest rocznica masowych
samobójstw setek osób, głównie
kobiet i dzieci, do których doszło
pod koniec kwietnia 1945 r., tuż
przed wejściem do miasta oddziałów Armii Czerwonej. Motto marszu brzmi: „Opłakujemy
ofiary – nie świętujemy”. Z takim
zawłaszczaniem rocznicy walczy
szeroki związek antyfaszystowski,
organizując w Demminie własne
rocznicowe uroczystości, milczące
manifestacje i „party wyzwolenia”.
Towarzyszy im motto: „Kto nie
świętuje, jest przegrany”.
Działający w Berlinie Związek
Prześladowanych przez Reżim
Nazistowski (VVN-BdA) od lat
zaprasza 8 i 9 maja na spotkania
pod sowieckim pomnikiem Chwały w parku Teptow, na minuty
ciszy, spacery przy pomniku,
rozmowy z weteranami Armii
Czerwonej i wieczorne koncerty
plenerowe wschodnioeuropejskiego folku. 9 maja dziesiątki
tysięcy ludzi, którzy przybyli do
Niemiec z byłego Związku Radzieckiego, przychodzą pod ten
pomnik, aby wspominać krewnych
i świętować Dzień Zwycięstwa.
Wprawdzie od przemówienia
prezydenta RFN Richarda von
Weizsäckera, wygłoszonego
w 1985 r., panuje w Niemczech
zgoda, że Dniem Wyzwolenia jest
8 maja, ale też mało kto poza
społecznością rosyjskojęzyczną
czci rocznicę 9 maja.
Związek Prześladowanych
przez Reżim Nazistowski, przedstawiciele Lewicy oraz inni działacze od lat postulują, aby dzień 8
maja uznać za święto państwowe.
Idea nie ma wielkiego rezonansu,
mimo że każdego roku w maju
jest dyskutowana w prasie.

Kwiaty pamięci
Wyjątkiem są Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia,
których parlamenty ustanowiły
przed laty 8 maja oficjalnym Dniem
Pamięci. Nie jest to co prawda
dzień wolny od pracy i szkoły, ma
jednak znaczenie symboliczne,
wskazując na specyfikę końca
wojny na tych terenach. Jako że
to właśnie tu toczyły się wówczas
wyjątkowo krwawe walki, dlatego
też 8 maja kwiaty będą składane
w Seelow i pod innymi tutejszymi
radzieckimi pomnikami.
Nadto pokój, który kończył
wojnę, połączył się tu z podziałem regionów: wschodnie części
Pomorza i Brandenburgii zostały
włączone do Polski.
Kto walczył po złej stronie?
Pamięć o roku 1945 ma wielkie
znaczenie także w polskim regionie
granicznym. Nie tylko dlatego że
koniec wojny oznaczał także koniec

nie oznacza poprawy losu Polski,
lecz początek nowej, tak samo złej
okupacji, tym razem sowieckiej.
Mają to odzwierciedlać nazwy
ulic i placów.

W imieniu logiki
Na podstawie wprowadzonego
w 2016 roku w Polsce zakazu propagowania komunizmu i innych
reżimów totalitarnych zostały
ostatnimi czasy zdemontowane
setki wojennych pomników Armii
Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego – w Szczecinie, Strzelcach
Krajeńskich, Stargardzie, Legnicy.
Muszą też zostać zmienione nazwy
licznych ulic. W wielu gminach
odbywa się to bez sprzeciwu i wielu
Polaków to popiera. Jednak diabeł
tkwi w szczegółach.
8 maja przy pomniku Bohaterów w Słubicach przedstawiciele
Słubic i Frankfurtu nad Odrą co
roku wspólnie składają kwiaty.
W roku 2011 miasto odnowiło

Spotkanie przy Zespole Pomnikowym w Gorzowie 
niemieckiej polityki zniszczenia
na tych terenach, zwłaszcza dla
Polaków, więźniów obozów i robotników przymusowych. Ale też
w roku 1945 Stettin stał się Szczecinem, Landsberg – Gorzowem,
a Kolberg – Kołobrzegiem.
Na cmentarzu wojskowym
w Siekierkach, gdzie spoczywa
około 2000 żołnierzy I Armii Wojska
Polskiego, którzy polegli podczas
forsowania Odry w kwietniu 1945 r.,
organizowane są co roku uroczystości pamięci. W ubiegłym roku
przemawiał na nich prezydent RP
Andrzej Duda, za co ostro skrytykował go Sławomir Cenckiewicz,
historyk i zdecydowany antykomunista. Według niego Polacy, którzy
leżą w Siekierkach, walczyli po
złej, bo sowieckiej stronie.
Cenckiewicz to czołowy promotor nowej polityki historycznej
PiS, która stawia w ogniu krytyki
lokalne formy uroczystości, upamiętniające zakończenie wojny,
wprowadzane po 1989 r. przez
mieszkańców. W narracji obecnego rządu RP cezura roku 1945

Fot. Nancy WALDMANN

pomnik, trochę go przesunęło
i opatrzyło napisem: „Poległym
podczas drugiej wojny światowej”.
Mimo tych zmian nie jest pewne,
czy wojewoda, na podstawie nowego prawa, nie nakaże demontażu
pomnika.
W Szczecinie 26 kwietnia, w rocznicę zajęcia miasta przez Armię Czerwoną, pod pomnikiem na Cmentarzu
Centralnym zostaną złożone kwiaty.
Ale IPN uznał, że ulica nosząca
nazwę 26 Kwietnia gloryfikuje Armię Czerwoną, a to jest sprzeczne
z obowiązującym prawem.
W kilku wypadkach Rada Miasta
zablokowała decyzję wojewody
o zmianie nazw ulic, co uczyniono
– jak napisali radni – „w „imieniu
logiki i historii”. Uzasadniali, że
przecież bez radzieckich okupantów Piotr Zaremba, pierwszy polski
prezydent Szczecina, nie mógłby
5 lipca 1945 r. ostatecznie przejąć
miasta w polskie władanie.

Protesty w Gorzowie
Rada Miasta Gorzowa napisała
nowe oficjalne uzasadnienie nazwy

ulicy 30 Stycznia, przemilczające
fakt, że właśnie tego dnia w 1945
roku sowieccy żołnierze weszli
do miasta. Było to – by tak rzec –
kłamstwo z konieczności, bowiem
gdyby nie ono, ulica zostałaby
bez nazwy.
30 stycznia każdego roku
dawni mieszkańcy Landsberga
i mieszkańcy Gorzowa spotykają się na placu Grunwaldzkim,
aby razem upamiętniać ofiary
wojny i świętować pojednanie.
Dzwoni wówczas wspólnie ufundowany Dzwon Pokoju, który ze
stojącym obok pomnikiem polsko-radzieckiego Braterstwa Broni,
pochodzącym z lat 70., tworzy
Zespół Pomnikowy dokumentujący proces kształtowania się
lokalnej tożsamości i pamięci
historycznej. Jednak IPN uważa,
że pomnik Braterstwa Broni jest
niezgodny z prawem i należy go
usunąć. Plany prezydenta miasta
Jacka Wójcickiego, aby w roku
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, Zespół Pomnikowy
wymienić na nowy pomnik Niepodległości, wywołały w Gorzowie
protesty. Plany odłożono ad acta
i ogłoszono, że Zespół Pomnikowy
upamiętniający rok 1945 ma być
zachowany. Czy jest to ostateczne,
zdecyduje wojewoda.

1918 zamiast 1945
Wydaje się, że tak ważna dla
Polski jako państwa pamięć o odzyskaniu państwowości w 1918 roku
jest na zachodzie i północy kraju
konkurencyjna wobec upamiętnień
roku 1945, mających dla wielu
tutejszych mieszkańców przynajmniej równie wielkie znaczenie.
W Zielonej Górze myśli się
o tym, żeby wystawiony w 1965 r.
pomnik Braterstwa Broni, zdekomunizowany na początku lat 90
i przerobiony na pomnik Bohaterów Drugiej Wojny Światowej,
przebudować na pomnik 100-lecia
Niepodległości. Aleja Wyzwolenia
w Szczecinie nie upamiętnia już
dziś, jak przez lata, wyzwolenia
w roku 1945, lecz „wyzwolenie Polski w 1918 r. z okowów zaborców”.
Tak brzmi nowe uzasadnienie
Rady Miasta.
Różne konteksty
– podobne motywy
Stosunek do pomników Armii Czerwonej po lewej i prawej
stronie Odry bardzo się różni.
Zacięte boje o pamięć, nasilające
się w Polsce, mogą także w Niemczech spowodować wzmocnienie
poglądów prawicowych i skrajnie
prawicowych.
A tymczasem choć Polacy
i Niemcy, którzy mieszkają w regionie granicznym, upamiętniają rok
1945 w zdecydowanie odmiennych
kontekstach, to jednak mają przy
tym coś wspólnego: odrzucają jednostronne zawłaszczanie historii
przez politykę.

Nancy WALDMANN

Lotnisko Heringsdorf
C Pełen pasażerów Canadair CRJ900 Lufthanzy z Frankfurtu
nad Menem zainaugurował w niedzielę 14 kwietnia 2018 r.
o godz. 17.35 liniową komunikację lotniczą na uznamskim
lotnisku Heringsdorf pod Świnoujściem. W tym roku zostanie
uruchomionych pięć linii na wyspę Uznam.
Po inauguracji 14 kwietnia lotem Lufthanzy z Frankfurtu nad
Menem następne loty liniowe z Düsseldorfu i Stuttgartu obsłuży 28 kwietnia firma Eurowings. 6 maja zostaną wznowione
regularne rejsy z alpejskiej Szwajcarii, z Bazylei przez Berno,
samolotami SkyWork Airlines. Od 25 maja linię z austriackiego Linzu będą raz w tygodniu obsługiwać samoloty Austrian
Airlines.
W ubiegłym roku z lotniska w Heringsdorfie skorzystało
32 128 pasażerów, w tym 19 616 liniowych. Fot. Joachim KLOOCK

Oficjalny bilet turystyczny Berlin
WelcomeCard oferuje zniżki w wysokości od 25 do 50 proc. u około
200 partnerów turystycznych miasta.
Masz ochotę odwiedzić wieżę telewizyjną i Wyspę Muzeów? A może
pójść do teatru? Ułatwi to Berlin
WelcomeCard, całościowy i niedrogi
sposób poznania najbardziej intrygujących stron Berlina.
A przy tym Berlin WelcomeCard
ułatwia jego poznawanie nie tylko osobom, które pierwszy raz odwiedzają
stolicę Niemiec, lecz także turystycznym weteranom. Oferuje zniżki na
bilety wstępu zarówno do klasycznych
atrakcji turystycznych, jak berlińskie
zoo i Muzeum NRD, proponuje oferty
specjalne, jak Muzeum Gier Komputerowych, liczne inne muzea, zamki,
jak też zwiedzanie miasta z przewodnikiem: pieszo, autobusem, rowerem,
statkiem po Szprewie.

Zapewnia maksymalną swobodę poruszania się po mieście, jest
bowiem honorowany przez cały
transport publiczny w Berlinie, a na
życzenie także poza nim. Nadto każdy posiadacz biletu może bezpłatnie zabrać ze sobą do trojga dzieci
w wieku od 6 do 14 lat.
W zależności od wybranego wariantu, bilet pozwala elastycznie podróżować po Berlinie lub Poczdamie
przez 48 godzin, 72 godziny, 4, 5
lub 6 dni.
Wszystko już od 19,90 euro.
Nabywca biletu otrzymuje także
praktyczny przewodnik po mieście,
a w nim: informacje o wszystkich
partnerach i ofertach, plany Berlina
i Poczdamu, mapkę połączeń komunikacyjnych.

Jeśli ktoś podczas spacerów po
mieście nie chciałby ze sobą nosić
książkowego przewodnika, może
szybko i mobilnie uzyskiwać informacje o wszystkich wycieczkach i zniżkach za pomocą smartfona. Adres:
berlin-welcomecard.de (niem. i ang.).
Bilet na Berlin (strefa taryfowa
AB) można też wykupić i wydrukować w domu przez internet, zanim
rozpocznie się podróż.
Bilet Berlin WelcomeCard jest
wydawany przez visitBerlin i dostępny we wszystkich punktach Informacji Turystycznej w Berlinie. Ponadto można go kupić w automatach
i punktach sprzedaży biletów BVG
i S-Bahn w Berlinie, na lotniskach,
w wielu hotelach i telefonicznie
w firmie visitBerlin pod numerem
+49 30 25 00 25.
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