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Quo vadis, Europo?
– INSTYTUT, którym pan kieruje, istnieje 36 lat. Dwa lata temu
miał poważne kłopoty finansowe.
Jak jest dziś?
– Sytuacja jest opanowana.
Nasz budżet jest znów w takim
stanie jak przed kryzysem, a zespół znów jest tak silny jak był.
Może nawet jeszcze więcej osób
dla nas pracuje. Dużo pomaga
nam miasto Darmstadt. Od kilku
miesięcy mamy znacznie lepszą
sytuację, jeśli chodzi o locum.
Z dość ciasnej siedziby w pięknej
willowej części miasta, leżącej
jednak na uboczu, przenieśliśmy
się do centrum, do zamku (Residenzschloss). Pomieszczenia
mamy piękne, nareszcie dużo
miejsca ma biblioteka. Zamek to
w Darmstadt miejsc prestiżowe,
dlatego też i my jesteśmy inaczej
postrzegani przez mieszkańców.
Mamy z nimi lepsze kontakty,
lepsze kontakty z miastem i uniwersytetem, do którego zamek
należy. Miasto płaci uniwersytetowi za nasze pomieszczenia
więcej niż kiedykolwiek i daje tym
samym sygnał, że warto inwestować w instytut. Wszyscy mówią,
że instytut jest teraz ważniejszy,
niż był. W stosunkach polsko-niemieckich są nowe wyzwania,
nowe potrzeby, większy jest popyt
na nasze programy.
– Wspieracie tłumaczenia literatury polskiej, publikujecie książki,
organizujecie debaty, poświęcone
stosunkom polsko-niemieckim
i europejskim, festiwale filmu polskiego i literatury, współtworzycie
Grupę Kopernika. Co uważa pan

DEBATY

za najważniejsze przedsięwzięcie
instytutu?
– Wszystkie te programy są
ważne, lecz w ostatnich latach
szczególnie ważna jest inwestycja
w młodzież. Uważamy, że głównym
problemem nie są dziś stare stereotypy, lecz niewiedza, dlatego
patrząc w przyszłość, prowadzimy
dwa duże programy, Polen in der
Schule i PolenMobil, poprzez które
chcemy młodą generację Niemców
zainteresować Polską. Pokazujemy,
że Polską warto się interesować,
jest ciekawym i ważnym krajem,
kluczowym w Europie, bardzo
ważnym dla Niemiec.
– Swoje działania adresujecie
także do innych odbiorców.
– Mówimy o Polsce w różnych
gremiach politycznych, wśród
decydentów i multiplikatorów
z różnych dziedzin. Tworzymy
sieć wymiany informacji i fora
dyskusyjne, dzięki którym można się kontaktować z wieloma
osobami i debatować o nowych
pomysłach w stosunkach dwustronnych i wielostronnych. Założyliśmy
polsko-niemiecką ekspercką Grupę
Kopernika (notabene powstała
w 2000 roku w Szczecinie), która
dwa razy w roku ogłasza stanowiska dotyczące stosunków dwustronnych, organizujemy spotkania
parlamentarzystów Bundestagu
i Sejmu. Poprzez takie działania
chcemy dać decydentom więcej
wiedzy o sąsiednim kraju i uczulić
na różne sposoby myślenia w obu
naszych państwach, co jest bardzo
ważne dla przygotowywania decyzji
politycznych.

– Polacy i Niemcy wciąż stanowczo za mało o sobie wiedzą.
– Dlatego takich grup jak Grupa Kopernika powinno być więcej. Bardzo ważne jest, że można
w nich otwarcie dyskutować, bez
prasy i mediów, aby lepiej poznać
styl myślenia w drugim kraju,
różnych sił i ugrupowań, które
w nim działają.
– Jak dziś patrzy się w Niemczech na Polskę? Czy zainteresowanie rośnie, czy maleje?
– Jeśli chodzi o kręgi polityczne,
kulturalne, różne grupy społeczne
raczej rośnie. Polska jest ważna
i dlatego ludzie chcą wiedzieć,
co dzieje się w Polsce od piętnastu miesięcy. Po ubiegłorocznych
wyborach jedni mówili, że Polska
się marginalizuje, dlatego zainteresowanie zmaleje, a stało się
przeciwnie – jest większe. Ciągle
słyszę: panie dyrektorze, chcemy
wiedzieć, co jest z Polską, mieć
dodatkowe informacje, niech pan
organizuje dyskusje i wykłady.
– Co pan mówi o Polsce? Jeszcze nie tak dawno pisał pan na
przykład, że okrągły stół to polski
szlagier eksportowy, a dzisiejsze
polskie władze oceniają go bardzo
krytycznie.
– Chcą go skompromitować, co
nie zmienia mojej oceny. Okrągły
stół to dobra marka Polski, szlagier eksportowy, polska success
story, zaczynająca się w 1976 r.
powstaniem KOR-u, a prowadząca
do epokowych przemian w roku
1989, gdy Polska pokazała, jak
dużo może dać Europie. To była pierwsza pokojowa rewolucja
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w Europie i potem dzięki Polsce
nastąpiła w Europie zmiana całego systemu nie poprzez krwawe
walki, lecz kompromis na rzecz
zmian, co wymagało uznania, że
rzeczywistość nie jest czarno-biała.
Dziś kreatorzy tamtej zmiany są
strącani z piedestałów. Mówi się,
że okrągły stół to zdrada, Wałęsa to
Bolek, Bartoszewski jest zdrajcą.
Dlatego dziś trzeba bronić dobrego imienia Polski, a to dobre
imię to jest właśnie okrągły stół,
„Solidarność”, walka o wartości
podstawowe, godność człowieka – tak jak mówił Jan Paweł
II, to późniejszy rozwój. Dawna
„Solidarność” była otwarta na
kompromis, od lewa do prawa,
była dla wszystkich. Pokazała, że
w drugiej połowie XX wieku nie

można walczyć jak w dawnych
powstaniach i odniosła zwycięstwo.
Ceną było porozumienie, okrągły
stół, ale cena nie była krwawa.
– Po 1989 r. Polska stawała się
krajem coraz bardziej otwartym.
Jak jest postrzegana dziś?
– Odpowiem na przykładzie dyskusji o Muzeum II Wojny Światowej.
Dziś, zamiast pokazywać światu
rolę Polski w drugiej wojnie światowej, zintegrowaną z całą narracją
o wojnie, chce się zrobić coś innego,
muzeum bardziej polonocentryczne,
więcej mitologii w służbie racji
stanu, tak jak formacja rządząca to
rozumie. Tworzy się zamknięty obraz
świata. Dużo Polaków i przyjaciół
Polski nie rozumie tego hermetycznego myślenia.

grudnia 2007 r. datuje się więc
nowa historia polsko-niemieckiego
sąsiedztwa, realnego i codziennego.
Policka dyskusja, przebiegająca pod
hasłem „Sąsiedztwo dla przyszłości”,
mogła więc czerpać z praktycznych
doświadczeń.
Zorganizowano dwa panele.
W pierwszym wzięli udział: prof.
Dieter Bingen (Niemiecki Instytut
Spraw Polskich, Darmstadt), prof.
Beata Halicka (Viadrina i Collegium Polonicum, Słubice), prof.
Brygida Helbig (Collegium Polonicum, Uniwersytet Humboldtów)
i Robert Ryss, redaktor naczelny
„Gazety Chojeńskiej”.
Prof. Dieter Bingen, następca
słynnego Carla Dedeciusa, stwierdził, że największym sukcesem w relacjach polsko-niemieckich jest ich
dynamika w kontaktach międzyludzkich, dzięki którym powstała
infrastruktura powiązań najsilniejszych, człowieka z człowiekiem. Po
1989 r. mieszkańcy terenów przygranicznych, nie zważając na nic,
organizowali na poziomie lokalnym
transgraniczną współpracę, jakiej
od zakończenia wojny nie było.
Powstały też niebywale rozbudowane polsko-niemieckie kontakty
naukowe, trwa nieprzerwany dialog,
także w sprawach trudnych.

– Historią sukcesu jest również
intensywność kontaktów w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – mówił panelista
z Darmstadt.
O większej otwartości po 25
latach dobrego sąsiedztwa wspomniała prof. Beata Halicka, profesor w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym działającym
przy Collegium Polonicum. Prof.
Brygida Helbig, pisarka i badaczka literatury pracująca naukowo
w Słubicach i Berlinie, mówiła
o szczególnych „kompetencjach
międzykulturowych”, jakie daje życie na emigracji i o zakorzenionych
w języku wzajemnych stereotypach
Polaków i Niemców. Podkreślała, że
kulturowe związki między naszymi
narodami są silniejsze, niż nam
się wydaje. Pomagają przełamywać mentalne tabu i dzięki temu
sąsiedztwo staje się autentyczne.
Według prof. Bingena szczególnie ważne są relacje społeczeństw
obywatelskich obu krajów. Bingen
obawia się jednak, że dzisiejsze
młode pokolenia mogą zatracić
osiągnięte porozumienie. – Uważają je za rzecz oczywistą – mówił.
Co może prowadzić do tego, że nie
będą go cenić.
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W czasie całego spotkania sala konferencyjna była wypełniona.
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W POLICACH, w Hali Widowiskowo-Sportowej Zespołu Szkół
im. I. Łukasiewicza, odbyła się konferencja z okazji
25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie.
ZA lokalizacją jej w Policach
przemawiała modelowa współpraca gminy i powiatu z miastem
Pasewalk i powiatem Vorpommern-Greifswald. Samorządy realizują wspólne projekty, coraz
więcej urzędników opanowało
język sąsiada, a współpraca wyszła
już dawno z etapu „akcyjności”.
Mówili o tym starosta policki An-

drzej Bednarek i burmistrz Polic
Władysław Diakun.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele samorządów lokalnych z obu stron granicy, placówek oświaty, publicyści, eksperci
od pogranicza, jego mieszkańcy,
młodzież szkół polickich ucząca
się z rówieśnikami z Niemiec.
Do debaty wprowadził Bartło-

miej Sochański, konsul honorowy
RFN w Szczecinie. Zwracając
uwagę na sprawy, które między
Polską a Niemcami wciąż są do
załatwienia, podkreślił m.in., że
Polska jest największym partnerem
handlowym RFN w środkowej
i wschodniej Europie.
– Wartość niemieckiego importu
z Polski jest większa niż z Rosji.
Wszyscy ze stu najbogatszych dziś
polskich przedsiębiorców pierwszy
milion euro zarobili w Niemczech
– mówił.
* * *
Ponad ćwierć wieku przyjaznej
koegzystencji Polski i zjednoczonych
Niemiec można umownie podzielić
na epoki sprzed i po wejściu Polski
do Unii Europejskiej oraz sprzed
i po Schengen. Zniesienie kontroli granicznych zapoczątkowało
prawdziwe sąsiedztwo w codziennym wymiarze. Pamiętamy, jak
lęki Polaków, obawiających się
wykupu ziem zachodnich przez
Niemców, zbladły nagle wobec fenomenu osiedlania się Polaków
na przygranicznych niemieckich
terenach. Edward Orłowski, polski
przedsiębiorca z niemieckiej wsi
Ramin, leżącej w linii prostej 3 km
od granicy, mówił, że 34 proc. mieszkańców jego gminy to Polacy. Od
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Quo vadis, Europo?
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Dokończenie ze str. I
– Nastroje w wielu państwach Europy
się radykalizują. Niedawno pański instytut zorganizował w Berlinie debatę „Quo
vadis, Europo?”. Dokąd więc zmierza
Europa, a że Europa to my, dokąd my
prowadzimy siebie?
– Nikt nie wie… W takich dyskusjach
jak w Berlinie, w których przecież nie
chodzi tylko o Polskę, zawsze mówimy,
że Polska jest najważniejszym krajem
wschodniośrodkowoeuropejskim i dlatego
Niemcy są więcej zainteresowani tym, co
dzieje się w Polsce, niż na przykład Włosi,
Francuzi czy Brytyjczycy. Polska jest dla
Niemiec najbliższym narodem w Europie,
między Niemcami a Polakami jest dużo
więcej kontaktów niż między Niemcami
a innym narodami, na przykład Francuzami. Pamiętać trzeba, że w Niemczech
jest dziś dużo więcej Polaków i ludzi
z polskimi korzeniami niż Francuzów.
– Ilu?
– Ponad półtora miliona, przy czym nie
chodzi o Polonię, ale o ludzi, którzy mogą
mieć różne tożsamości, lecz są związani
z Polską. Polacy są wszędzie, a język polski
słychać nie tylko na ulicach w Berlinie
i Północnej Nadrenii-Westfalii, lecz we
wszystkich regionach Niemiec. Jeśli tak,
to znaczy, że jesteśmy sobą zainteresowani. Dla nas, Niemców, Polska jest ważna,
dlatego ja i pracownicy naszego instytutu
tak często musimy wyjaśniać, co dzieje
się w Polsce.
– W Polsce mówi się o zmianie.
– W różnych krajach Europy, w tym
w Polsce, można obserwować zmiany
idące w kierunku odchodzenia od społeczeństwa otwartego i modelu liberalnej
demokracji. To nie byłaby dobra zmiana.
Także w Niemczech są niedobre zmiany.
To jest zjawisko ogólnoeuropejskie:
więcej egoizmu narodowego, silniejszy
sprzeciw wobec Brukseli. Ponieważ
takie zjawiska nie koncentrują się tylko
w jednym państwie, mamy dziś największy
kryzys idei integracji europejskiej, jaki
był kiedykolwiek. Chwieje się tożsamość
europejska i to w czasach globalizacji,
fali migracji i uciekinierów, która jest
starsza niż dwanaście miesięcy, ale
która od jesieni 2015 roku gwałtownie
nabrzmiała. Decyzje podjęte w jednym
państwie dotknęły wszystkich państw
Unii, a to znaczy, że odpowiedzialność
za narastanie obcości (Entfremdung)
także w relacjach między Niemcami
a Polską i innymi narodami w Europie
jest też skutkiem decyzji podejmowanych
w Niemczech.
– To była decyzja kanclerz Merkel.
– Samotna decyzja kanclerz Merkel,
nawet koalicjanci o tym nie wiedzieli.
Przyniosła olbrzymie skutki dla całych
Niemiec i Europy, stworzyła wyzwanie
dla samych Niemców i dla Europy. Polska
nie może się z tego wykluczyć, nie może
się zamknąć. Odpowiedzi na te sprawy
muszą być w Polsce inne niż w Niemczech, bo Polska ma inną historię i inne
warunki, ale można oczekiwać od Polski
bardziej otwartego myślenia i podejścia
do problemu.
– Chodzi o wspieranie Niemiec?
– Niemcy, miejmy nadzieję, dadzą
sobie radę, chodzi o Europę, a więc
także o stabilność Polski. Bardzo korzystne byłoby dla Polski, gdyby polski
rząd od początku kryzysu związanego
6015-16-B

z uchodźcami stawiał na solidarność,
bo to jest polskie pojęcie, i pokazywał:
nie możemy co prawda przyjąć tysięcy
uciekinierów, ale pomagamy. Gdyby od
samego początku mówił: u nas jest strach,
gdyby wyjaśniał: zrozumcie, Polska jest
monoetniczna, była zamknięta przez 40
lat i w związku z tym nasz naród ma inne
podejście do innych. To prawda, że ma
duże doświadczenie historyczne w kontaktach z innymi kulturami, bo Polska
była kiedyś wielonarodowa, co było też
konfliktogenne, lecz współczesny naród
tego doświadczenia już nie ma. Jest też
sprawa odpowiedzi polityki i mediów na
strach. Można go powielać, pomnażając
ksenofobię antyislamską, która była
zawsze, lecz nie tak silna jak dziś, lecz
można też działać inaczej, bo to fałsz,
że wszyscy muzułmanie są terrorystami.
A tak mówi się i w Polsce, i u nas.
– Od 1945 roku Polska jest państwem
jednonarodowym, mniejszości narodowe
są nieliczne.
– Trzeba to w Niemczech rozumieć, ale
to Niemcom trzeba wyjaśniać, podobnie
jak Polakom trzeba wyjaśniać, jak myślą
Niemcy i z czego to wynika. Dwanaście
miesięcy temu, gdy zaczął nabrzmiewać
kryzys związany z uchodźcami, można
było oczekiwać, że odpowiedź Europy
będzie inna, że będzie solidarność, różna,
odmienna w państwa wyszehradzkich,
ale że będzie. Zresztą Kościół katolicki
w Polsce mówił, że kilkadziesiąt tysięcy
uchodźców można zaakceptować, bo nie
byłoby to groźne.
– W tym kontekście wróćmy do pytania:
quo vadis, Europo?
– Teraz nie można dalej rozszerzać
Europy, musimy myśleć, jak zachować
to, co osiągnęliśmy. Są różne stanowiska,
mówi się o różnych prędkościach, małych
sojuszach, jak weimarski czy wyszehradzki, lecz nie można iść dalej tak jak
dotychczas. Dla Unii Europejskiej nie
ma żadnej atrakcyjnej kontrpropozycji,
dlatego polski rząd też chce, żeby Polska
była w Unii, lecz chce Unii à la carte,
czyli takiej, w której każde państwo będzie mogło swobodnie wybierać obszary
integracji, w jakich zechce uczestniczyć
i w jakich nie zechce.
– Wtedy Niemcy poszłyby swoją drogą,
a Polska swoją.
– Nawet z renacjonalizacją. W każdym
razie potrzebna jest szczera i poważna
dyskusja o Unii Europejskiej, by wszyscy jej członkowie mogli powiedzieć: to
jest dla nas wartością, to nam służy, to
musimy robić, by w procesie globalizacji przetrwać jako Europa. Uważam, że
musimy utrzymać Unię Europejską, ale
też musimy uwzględnić to, że nie wszystkie rozwiązania muszą być wspólne, że
są obszary, w których narody powinny
decydować autonomicznie, a które nie
powinny być jednolite.
– Rozmawiamy w Szczecinie, na pograniczu polsko-niemieckim. Czy przemiany
kulturowe, jakie tu zachodzą, mogą być
jakichś modelem dla Europy?
– Myślę, że jeśli chodzi o pogranicze, to
jest ono fantastyczną przestrzenią otwierania oczu i mentalności, sprawdzania
podejścia człowieka do człowieka, osoby do
osoby, Polaków do Niemców i vice versa.
Ale że przykłady są tu raczej bilateralne,
a tylko wyjątkowo multilateralne, dlatego
nie rozwiązują problemów Europy, bo
to, co jest możliwe tu, gdzie spotyka się
dwóch, nie jest automatycznie możliwe
tam gdzie zjawia się trzeci. Wtedy może
to być trudne albo jeszcze gorzej. A co
dopiero, gdy jest dwudziestu ośmiu czy
siedmiu, jak w Unii Europejskiej?
– Powtórzę pytanie: quo vadis, Europo?
– Powtórzę odpowiedź: nikt nie wie.
Dziś trzeba zbierać informacje potrzebne
do odpowiedzi. Potrzeba też polityków
z wiedzą, pasją i wyobraźnią, wyraźnych osobowości, które zaręczą za ideę
europejską. Z tym jest problem, bo za
mało jest polityków, dla których podstawowym zadaniem rzeczywiście będzie
jasne i przekonujące przedstawianie idei
Europy. Nie powinni przy tym używać
argumentów, że jeśli nie będzie wspólnej
Europy, to będzie wojna, lecz uzasadniać,
że narodowe egoizmy, zamknięcie jednych
na drugich, brak gotowości do dialogu
i kompromisu szkodzą na dłuższą metę
i jednym, i drugim.
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* * *
Mimo żywych kontaktów polsko-niemieckich wciąż dotkliwa
jest wzajemna niewiedza Polaków
i Niemców o sobie, o czym mówiono
podczas drugiego panelu. Uczestniczyli w nim: Jörg Hasselmann,
wicestarosta powiatu Vorpommern-Greifswald, burmistrzyni Pasewalku Sandra Nachtweih, dyrektor
Urzędu w Gartz Frank Gotzmann,
dyrektorki Niemiecko-Polskiego
Gimnazjum w Löcknitz i Zespołu
Szkół w Policach, Regina Metz
i Agata Jarymowicz, oraz Katarzyna
Werth z Löcknitz i Edward Orłowski z Ramin. Mówili że kontakty
między Polakami i Niemcami są
dziś dobre, dlatego trzeba iść konsekwentnie dalej i je umacniać, ale
też rozwiązywać problemy. A jest ich
niemało: z komunikacją, informacją, barierą językową, której wciąż
nie można pokonać, szkołami dla
dzieci wychowanych na pograniczu.
Podkreślali, że konieczna byłaby
na pograniczu większa aktywność
metropolitalnego Szczecina, trzeba
by stworzyć jakąś wspólną formę
wymiany informacji, doprowadzić
w końcu do normalności połączenie
kolejowe Szczecin – Berlin.
Bardzo ciekawie o swoich szkołach mówiły obie panie dyrektor.
Niemiecko-Polskie Gimnazjum
w Löcknitz (Europaschule), które w ciągu 20 lat jego istnienia

ukończyło 377 uczniów z Polski,
głównie z Polic, a do którego teraz
uczęszcza ich 129, jest jedyną taką
szkołą na pograniczu. Najlepszym
świadectwem spełnionych szans jej
polskich absolwentów jest fakt, że
dziś zasilają polskojęzyczną kadrę
rozmaitych niemieckich instytucji,
pracują też w polskich firmach
i instytucjach, które są aktywne
w Niemczech.
W dyskusji podkreślano jednak,
że model współpracy, wypraktykowany przez Europaschule Löcknitz
i Zespół Szkół w Policach, nie jest
opisany w polskim systemie oświaty,
co powoduje, że polscy uczniowie
mają problemy, które administra-

cja oświatowa mogłaby rozwiązać.
Trudności z tym związane próbował
wyjaśniać Paweł Bartnik, dyrektor SGP Euroregionu Pomerania,
były zachodniopomorski kurator
oświaty. Dyskusji przysłuchiwała
się Magdalena Zarębska-Kulesza,
kurator oświaty.
W czasie całego spotkania sala
konferencyjna zespołu szkół była
wypełniona.
– Czas, żeby zacząć myśleć o pograniczu jak o małej ojczyźnie, która
nie dochodzi do granicy państwa,
lecz przez którą granica przebiega
– mówiła na koniec Beata Chmielewska, członek zarządu powiatu
Polickiego.
(Wit, pm)

Drugi panel, od lewej: Frank Gotzmann, Regina Metz, Agata Jarymowicz,
Katarzyna Werth, Edward Orłowski 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
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Jestem uchodźcą

Gdzie nie trzeba się bać
JESTEM uchodźcą. Zapomniałem o tym, bo przestało boleć, bo
zapomniałem, że bolało. A bolało
z różnych przyczyn. Wtedy tego nie
wiedziałem, tłumaczyłem sobie, że
z tęsknoty boli.
Bolał brak godziwego miejsca
do mieszkania. Przemierzałem bawarskie wioski i chodziłem ulicami
Passau ze skręconymi jelitami,
wpatrując się w okna domów i kamienic, i najzwyczajniej w życiu
zazdrościłem światła w tych oknach.
Nie byłem głodny z niedożywienia,
byłem głodny normalności. Wypatrywałem innego świata, nie wiedząc,
jaki i gdzie ma on być. Widziałem
się w tych mieszkaniach z moją
dziewczyną, widziałem, jak razem
siedzimy w ciepłym, przytulnym
kącie. Nie myślałem o dwudziestu
metrach kwadratowych, nie myślałem wówczas w ogóle o metrach.
Marzyłem o pokoju z łóżkiem dla
dwóch osób, małej kuchni, lampie
i magnetofonie. Nie wiedziałem, co
mówić, jak mówić, do kogo pójść, co
zrobić, aby mieć kąt. Z bezsilności
coś wyżerało mi wnętrze. Wpatrywałem się w gwiazdy i w milczeniu jęczałem. Żebrałem wzrokiem
u ludzi o pomoc.
Obcy, skazany na przepisy,
których nie rozumiałem. Obcy,
skazany na ludzką solidarność.
Obcy, wystawiony na powodze-

nie lub niepowodzenie własnego
sprytu, siły przebicia, zaparcia
się, samodyscypliny, możliwości
dostosowywania się, naginania,
kłaniania się w pas, lizusostwa,
szerokich i mocnych łokci. Obcy, wystawiony na powodzenie
i niepowodzenie w handlu swoimi
ideałami.
A co z innymi i obcymi, którzy tych cech nie mają? Wciąż
mam wrażenie, jakby mi ktoś pluł
w twarz lub tępym nożem rozcinał
skórę na plecach, jakbym słyszał
głosy: „Po co tu przyjechałeś?, Jak
się nie podoba, to wracaj skąd
przybyłeś. To nie jest twój kraj, nie
twoja kultura, religia, mentalność,
język, nie twoje światło w oknach
kamienic”.
Te głosy kojarzą mi się z ostrzegawczym warczeniem zwierzęcia,
które broni swego terytorium. Tych
głosów wciąż się obawiam, ale już
się ich nie boję, ponieważ po dwudziestu kilku latach, rozumiejąc już
wiele przepisów oraz wystarczająco
język, mogę się bronić.
Jednak martwię się o siostry
i braci, którzy przybywają z różnych
stron i powodów na inne terytoria
i nie rozumieją tego warczenia, i się
nie potrafią bronić, i się boją. Mimo
że kiedyś nie musiałem się bać tego,
że jakiś urząd wystawi mi decyzję
pozwalającą lub zabraniającą mi

pozostać na tym terenie, czułem
wciąż, jakbym stąpał po gorącym
piasku, od czasu do czasu parząc
sobie stopy. Być może stąpałem
boso po lodzie, gdyż często odczuwałem strach i zimno, nie tylko
wyłącznie w zimie. Nie musiałem
udowadniać, jak wielu przedtem,
wielu wówczas, wielu potem i po
dziś dzień, że mam prawdziwy
i poważny powód oddychania tym
samym powietrzem co ci, którzy już
tu są i uzurpują sobie wyłączność
na to powietrze.
I zadaję sobie pytanie, czy ktokolwiek musi uzasadniać swoją
wolę bycia tam, gdzie jego zdaniem
powietrze mu sprzyja? Przebywania
tam, gdzie – jak uważa – szanowanie
godności i inności jest istotą bycia
w zgodzie, także z sobą samym?
Życia tam, gdzie nie brakuje wody
i pożywienia? Życia tam, gdzie
pokój i wolność? Tam, gdzie nie
trzeba się bać.
Andrzej „ filet” FIKUS
■■ Aktor Teatru Mahagonny (Berlin), przed laty współpracownik
m.in. Teatru Kana w Szczecinie.
Działacz Polskiej Rady Społecznej
w Berlinie, inicjator prywatnej
akcji na rzecz uchodźców (http://
polskarada.de/pl/node/142). Jego list
udostępnił redakcji „przez granice”
twórca Polskiej Rady Społecznej
Witold Kamiński.

Po wyborach w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim

KOMENTARZ

Tąpnięcie, ale nie trzęsienie ziemi
W POLSCE relacje o wyborach w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim i Berlinie zdominowały komentarze o wielkiej porażce
kanclerz Angeli Merkel (a raczej jej „polityki otwartych drzwi”)
i sukcesie nowej partii, antyislamskiej AfD.
OBSERWUJĄC z Berlina doniesienia o wyborach w polskich
mediach, można odnieść wrażenie, że im bliżej Warszawy,
tym większa wydaje się porażka
kanclerz Merkel i tym większe
trzęsienie ziemi w dwóch niemieckich landach. W Niemczech
reakcje są spokojniejsze. Dużego
zaskoczenia nie było, a wyniki
wyborów nie odbiegały od sondaży publikowanych w ostatnich
miesiącach. Wiadomo było, że
tzw. partie ludowe („Volkspartei”),
będące u rządów od dłuższego
czasu, stracą, ale pozostaną na
medalowym podium. Tąpnięcie
więc nastąpiło, ale do trzęsienia
ziemi daleko.
SPD wygrała i w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, i w Berlinie,

Lewica chce walczyć z biedą. Kandydatów wysunęły ruchy obywatelskie.
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jak robi to od kilkunastu lat. CDU
wylądowała na miejscu drugim
w Berlinie (jak od kilkunastu
lat) i na trzecim w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie wygrała tylko dwa razy, w dwóch
pierwszych wyborach po zjednoczeniu. Od 1998 r. sukcesywnie
traci tam poparcie: rekordowo
wielu wyborców straciła w 1998
r, kiedy spadła o 7,5 punktów
procentowych. Teraz straciła 4
punkty, mniej niż SPD, ale spadła
o jedno miejsce. Porażką nie są
ani te cztery punkty, ani trzecie
miejsce, lecz to, że przegrała
z AfD, partią nową i ksenofobiczną, z której programu znany
jest tylko jeden punkt: niechęć
do imigrantów.
Tak, CDU straciła zapewne
część wyborców z powodu kryzysu uchodźczego. Angela Merkel
przyznała po wyborach, że najwyraźniej nie udało się właściwie
przedstawić problemu w społeczeństwie. Ale to przeceniany
w Polsce czynnik. Trudno mówić o „sprzeciwie wobec polityki
otwartych drzwi Angeli Merkel”,
skoro zarówno w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, jak i Berlinie
wygrała SPD, równie prouchodźcza jak sama kanclerz. W Berlinie, gdzie w 2015 r. przybyło
prawie 100 tysięcy uchodźców,
popularniejsi niż antyislamska
AfD okazali się komunistyczni
Die Linke i Zieloni. W sumie na
prouchodźcze partie głosowało 70
proc. berlińczyków. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim nastroje są
bardziej ksenofobiczne, ale i tu 68
proc. wyborców nie przeszkadzał
fakt, że kandydaci ich partii są
za przyjmowaniem uchodźców.
Na wyniki bardziej wpłynęło
zmęczenie wyborców rządzącymi.

Po wieloletnich rządach „partii
ludowych” dali szansę partiom nowym, jak AfD, czy – jak w Berlinie
– długo nieobecnym u władzy, jak
choćby FDP, która weszła znowu do
berlińskiego parlamentu. Prawdę
mówiąc, żadna partia w Polsce po
1989 r. nie utrzymała się u władzy
trzy kadencje, mimo że nie było
w Polsce tak poważnych kryzysów,
jakim musiał sprostać w ostatnim
roku rząd Niemiec.
W wyborach do landtagów na
problemie uchodźców raczej zyskała AfD, niż straciły inne partie.
Wybory regionalne w Niemczech
koncentrują się na sprawach regionalnych, a tematy federalne
odgrywają w nich małą rolę. Temat
uchodźców, jak pokazują badania,
był najważniejszym i negatywnym
czynnikiem tylko dla wyborców
AfD. Dla pozostałych ważna była
lokalna infrastruktura, szkoły, komunikacja, rynek pracy. W Berlinie
denerwowała wyborców afera
wokół budowanego od lat lotniska,
rosnące czynsze i rozpiętości dochodów między bogatymi a biednymi. W Meklemburgii-Pomorzu
Przednim złościła sytuacja na
rynku pracy, choć obiektywnie
jest coraz lepsza.
Co ciekawe, AfD w tym landzie wygrała tylko w okręgach
przygranicznych, Vorpommern-Greifswald II, III V, obejmujących
m.in. Usedom, Anklam, Löcknitz,
Pasewalk, gdzie uchodźców jest
bardzo niewielu, lecz sporo Polaków. Inaczej głosowano tylko
w samym Greifswaldzie, gdzie
wygrała SPD. Wcześniej sukcesy
na Pomorzu Przednim notowała
NPD, teraz wielu jej wyborców
przejęła nowa partia, choć NPD
nie zniknęła tu z mapy. Do landtagu jednak nie weszła, a była w nim
trzy kadencje. Wielu członków AfD
na Pomorzu Przednim nie ukrywało zresztą swoich skrajnych sympatii. Jej kandydat na Uznamie,
Ralph Weber, prawnik i profesor

Uniwersytetu Greifswaldzkiego,
otwarcie nosił koszulki kultowej
wśród neonazistów nazistowskiej
firmy Thor Steinar. Na Uznamie
AfD dostała aż 32,4 proc. głosów,
a w Rostoku (miasto) tylko 12.
Prawidłowość potwierdziła
się w Berlinie: AfD wygrała zdecydowanie w części wschodnich
dzielnic Marzahn-Hellersdorf
i Treptow-Köpenick, gdzie aktywnie działają neonaziści. Jednak akurat w wielokulturowym
Berlinie partia ta postawiła na
ostrożność i wyważenie, odcinając
się od neonazistowskich powiązań.
Już po wyborach wykluczyła jednego ze swych posłów ze względu
na ksenofobiczne wypowiedzi
i neonazistowską przeszłość.
W Berlinie AfD osiągnęła piąte
miejsce, w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim – drugie. I to jest jej
największy sukces, a jednocześnie
porażka nie tylko CDU. Porażką
całego niemieckiego systemu jest
to, że tak wysoko zaszła ksenofobiczna partia, która potrafi sprzedać się jako demokratyczna partia
konserwatywna. To niebezpieczne
tąpnięcie w niemieckiej polityce
odbierane jest w Polsce najwyraźniej bez świadomości skutków,
a z nieukrywaną Schadenfreude.
AfD nie tyle jednak odebrała
wyborców innym partiom, co potrafiła zagospodarować długotrwale pasywnych, których wcześniej
nic nie było w stanie zaciągnąć do
urn. Zarówno w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, jak i w Berlinie
frekwencja była najwyższa od
kilkunastu lat! Wielu wyborców
przyciągnął strach. AfD powstała
jako niszowa partia profesorów,
lecz jej typowy wyborca to robotnik albo właściciel małej firmy
z małymi dochodami, niepewny
przyszłości. Programu partii nie
zna, bo gdyby znał, wiedziałby,
że AfD chce zniesienia zasiłku
Hartz IV i podniesienia podatku.
Wyborca, który głosował na AfD

III

Quo vadis, Europo?
Dokończenie ze str. II
– Niektórzy chcą zamykać granice.
– Musimy bronić naszych wartości, ale nie poprzez mury, lecz
umacniając się. Dlatego o idei
europejskiej trzeba rozmawiać
w swoich państwach i z sąsiadami,
z wszystkimi, opowiadać o sobie
i słuchać innych. Trzeba też przyjąć, że nie zawsze musi być tak jak
było dotychczas.
– Jak może być?
– Musimy rozmawiać o tym, co
należy do Europy: że jest fantastyczna w swojej różnorodności,
wspaniała. Najlepiej to wyjaśniać
poprzez własne doświadczenie,
mówić, że można pokonywać granice, jeździć do Francji, Polski,
Rumunii, Irlandii, poznawać inne kultury, innych ludzi, bo to
wszystko jest Europa, bo jesteśmy
różni, ale jesteśmy i możemy być
razem. Powinniśmy być razem,
bo jesteśmy za mali wobec USA
i Rosji, przy czym nie chodzi tylko
o ekonomikę, lecz o podstawy
naszego życia, wartości i tradycje,
których musimy bronić, bo są inne,
nasze.
– Jakich wartości musimy
wspólnie bronić?
– Na to pytanie trzeba wspólnie
szukać odpowiedzi, a nie znajdziemy ich, jeśli między nami powstaną
mury. Europa musi wiedzieć, o co
koniecznie trzeba walczyć dla
swojego społeczeństwa, a także
innych, oczywiście pokojowo. Musimy wiedzieć, o jakie wspólne
wartości chodzi. Pytanie, jakie
trzeba postawić na początku, jakie
każdy powinien sobie postawić,
powinno brzmieć: jaki jestem
jako Polak, jako Niemiec, a jeśli
idę do innych kultur, jaka jest
moja gotowość do ich absorpcji i jaka jest gotowość drugiego
społeczeństwa do zaaprobowania
mnie. To pytanie stawiamy teraz
w Niemczech, w Europie, w Polsce,
co jest związane z uchodźcami.
Musimy mieć instrumenty obrony

MIGRACJE
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naszych wartości i dlatego pytania
o to, jakie są te nasze wartości,
trzeba stawiać od kraju do kraju,
w różnych ugrupowaniach.
– Odpowiedzi będą różne.
– Mając je, trzeba szukać podstawowej zgody. Jeśli jej nie będzie,
nie będzie czego bronić. Dlatego
dyskusja o Europie powinna być
dziś zupełnie inna od tych, jakie znamy. Dlatego tak bardzo
potrzebne są Unii inspirujące
osobowości, które pracowałyby
dla Europy w każdym kraju, rzeczywiście ją rozumiejąc nie tylko
w polityce, gospodarce, finansach,
lecz w pracy ze społeczeństwami.
Chodzi przecież o to, by razem
prowadzić ten wielki, prekursorski, wyjątkowy eksperyment na
naszym kontynencie, jakim jest
Unia Europejska.
– Nie ma dla niej przekonującej kontrpropozycji. Na koniec:
co będzie w najbliższym czasie
w Darmstadt?
– Trwa przegląd filmów polskich, zaczynamy półroczny festiwal Stanisława Lema, przygotowujemy kolejną debatę o sytuacji
politycznej w Europie i kolejne
spotkanie Grupy Kopernika. Odbędzie się w przyszłym tygodniu
w zamku Genshagen koło Berlina wspólnie z nowo utworzoną
niemiecko-francuską grupą refleksyjną.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB

Nie tylko obok siebie

Witamy w Torgelow
Człowiek żyje nie tylko obok innych, lecz również z innymi.
WŚRÓD wielu zadań Volkssolidarität Ueckerrandow e.V. ważną
część stanowi praca na rzecz migrantów i uchodźców oraz
z nimi. Pracownicy tej pozarządowej organizacji, jak również
wolontariusze, którzy z nią współpracują, angażują się aktywnie
w działania na rzecz integracji obcokrajowców.
W Berlinie denerwowała wyborców afera wokół budowanego od lat lotniska,
rosnące czynsze i rozpiętość dochodów między obywatelami. Liberałowie
nawoływali do niezamykania lotniska Tegel. 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
w wyborach do parlamentu Brandenburgii w 2014 r., opowiadał
się przeciw otwartym granicom
z Polską, a wyborca tegoroczny jest
przeciw muzułmanom i wszystkim,
którzy go zdradzają.
AfD udaje się nawet przekonać do siebie część migrantów,
również Polaków. Nie pamiętają
oni o wyborach w 2014 r., nie
wiedzą, że AfD chce ograniczyć
dopłaty i zasiłki dla imigrantów
z Unii, znieść podwójne obywatelstwo i ograniczyć w programie
szkolnym nauczanie o czasach
nazizmu. Też koncentrują się na
uchodźcach.
Czy to wystarczy, by AfD nie
powtórzyła losu Partii Piratów,
która w 2011 r. w Berlinie weszła
do parlamentu przebojem, a teraz
zdobyła niecałe dwa procent głosów? Jeżeli kryzys uchodźczy nie
zostanie rozwiązany, a sytuacja
społeczna zdecydowanie się nie
poprawi, w 2017 r. AfD będzie
miała szanse na Bundestag.

Po wrześniowych wyborach
rząd Meklemburgii-Pomorza
Przedniego nadal będą współtworzyć SPD i CDU. W Berlinie
CDU przejdzie do opozycji, a rząd
stanie się jeszcze bardziej lewicowy: SPD rozmawia o koalicji
z Zielonymi i Die Linke. AfD
będzie w opozycji, co zresztą jej
pasuje, bo nie musi przejmować
odpowiedzialności politycznej.
W obu landach sytuacja polityczna dramatycznie się nie zmieni,
choć wyniki wyborów pokazują,
że niemiecka scena polityczna
przechodzi przeobrażenia: nie
opiera się już tylko na dwóch,
trzech stabilnych partiach, lecz
na coraz większej liczbie zróżnicowanych ugrupowań.
Agnieszka HRECZUK
■■ Dziennikarka mediów niemieckich i polskich, m.in. Tagesspiegel,
rbb, Lausitzer Rundschau, Sächsische Zeitung, German Times,
Polityki, Tygodnika Powszechnego.

WSPÓLNIE z burmistrzem miasta Torgelow organizują dwa razy
w roku spotkania „Willkommen In
Torgelow” („Witamy w Torgelow”).
Nowo przybyli mogą wtedy zapoznać się z ofertą miasta. W Mehrgenerationenhaus (Dom Generacji)
odbywają się rozmowy z politykami,
których celem jest przybliżenie
problemów ludzi z korzeniami migracyjnymi i wspólne poszukiwania
możliwości ich rozwiązania.
W Torgelow działa Punkt Doradczy dla Dorosłych Imigrantów
(MBE), finansowany przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodzców
(BAMF), który jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie zgłaszają się
uchodźcy po otrzymaniu prawa
stałego pobytu w Niemczech. Przychodzi tu również wielu obywateli
UE i przesiedleńców. Można tu
uzyskać pomoc w wypełnianiu
dokumentów, składaniu wniosków,
znalezieniu odpowiedniego kursu
integracyjnego, miejsca w przedszkolu i szkole, pomocy w kontaktach z urzędami itp.
Problemy, z którymi przychodzą
migranci, inspirują Volkssolidarität
i MBE do angażowania się w nowe
przedsięwzięcia. W Mehrgene-

rationenhaus, gdzie przychodzą
ludzie wielu pokoleń, zainteresowań i narodowości, organizowane
są kursy pierwszej pomocy, kursy
plastyczne, spotkania kulinarne,
z lekarzami i pielęgniarkami, skierowane do kobiet i rodziców. Są
też spotkania doradcze, bardzo
praktyczne: jak uzyskać w Niemczech uznanie dyplomów z kraju
pochodzenia, jak przygotować CV,
zredagować list motywacyjny, jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Można tu zaprezentować swoje umiejętności i talenty:
muzyczne, recytatorskie, taneczne.
To wzmacnia poczucie własnej
wartości, zaspokaja potrzebę bycia
zauważonym w obcym kraju.
W Mehrgenerationenhaus zawsze widzę uśmiechnięte twarze,
wiele razy słyszałam: „Dziękuję”,
a raz nawet: „Jesteś moim przyjacielem”. Dla mnie to bardzo
ważne, bo przecież chcemy żyć
wspólnie i zgodnie, ze sobą, a nie
tylko obok siebie.
Iwona ZIĘTEK
■■ Autorka pracuje w MBE Volkssoridarität Uecker-Randow e.V.
Torgelow leży 15 km od granicy
z Polską.
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LITERATURA

W stronę festiwalu Szczecin – Stralsund

AKTUALNOŚCI

Książki trafiły w nerw
„SZKODA, że tak niewielu obcokrajowców włada językiem
polskim. Nie mają żadnego pojęcia o polskich muzach” –
ubolewał w 1755 roku Lorenz (Wawrzyniec) Mitzler von Kolof,
niemiecki uczony, muzykolog, tłumacz, wydawca i lekarz. Na
ubolewaniu nie poprzestawał i w założonej przez siebie drukarni
publikował dzieła polskich autorów.
OBECNOŚĆ literatury polskiej
w Niemczech ma długą tradycję.
Dziś, ze względu na polityczną i społeczną sytuację w Niemczech, Polsce
i Europie, jest potrzebna bardziej
niż kiedykolwiek.
* * *
Działające w Greifswaldzie wydawnictwo „freiraum” („freiraum-verlag”), które prowadzi Erich
Münnich, od roku oferuje czytelnikom niemieckim przekłady nowości
współczesnej literatury polskiej.
Stworzyło serię Neue Polnische
Literatur, by pokazywć wielorakość
polskiej literatury, zarówno nowatorskie powieści współczesne i tomy
esejów, jak powieści kryminalne
i historyczne, książki popularnonaukowe, reportaże podróżnicze,
literaturę dziecięcą. Pozyskało
do tego przedsięwzięcia Paulinę
Schulz, znaną tłumaczkę i pisarkę.
Odpowiada ona za dobór książek,
ich tłumaczenia, redakcję serii i jej
promocję, koordynuje współpracę
z instytucjami kultury wzdłuż granicy
niemiecko-polskiej.
Krytyczny wybór książek włączanych do serii, dokonany przez
Paulinę Schulz, wskazuje na jej
literacką wrażliwość i rzeczowe
podejście do kontaktów polsko-niemieckich. Chodzi m.in. o to,
by kulturowe różnice między Polakami a Niemcami pokazywać we
wspólnym kontekście europejskim,
a stereotypy krytycznie konfrontować ze spojrzeniem globalnym.
Seria zdecydowanie zrywa więc
ze zredukowanym spojrzeniem na
Polskę jako „kraj wódki i sezonowych robotników” i chce głęboko
sięgać do najciekawszych zjawisk
nowej literatury, co jest – by użyć
nadmorskiego porównania – jak odświeżający powiew bryzy inspirujący
do jeszcze ciekawszych kontaktów
transgranicznych.
W październiku 2015 roku wydawnictwo zainaugurowało serię
książką Brygidy Helbig „Osis und
andere Leute” (tytuł polski: „Enerdowce i inne ludzie”). Pisarkę polsko-niemiecką, urodzoną w Szczecinie,
a mieszkającą w Berlinie, świadomie

DOŻYNKI

wybrano na „pilotkę projektu”, aby
podkreślić jego znaczenie dla obu
krajów. Niemal z dnia na dzień
książka odniosła sukces i już po
kilku miesiącach ukazało się jej
drugie wydanie.
Kolejną książką, jaka ukazała
się w serii, była powieść satyryczna
Błażeja Dzikowskiego „Der Weg
des Saturn” (tytuł polski: „Brokat
w oku”). Jej kanwą są aktualne
problemy polityczne i społeczne,
a dokładnie – radykalizowanie się
nastrojów wśród polskiej młodzieży.
Następnie ukazała się „Die
letzte Arie” (tytył polski: „Sprawa
pechowca”), pierwsza część kryminalnej trylogii retro „Kroniki
Klary Schulz”, autorstwa wrocławskiej pisarki Nadii Szagdaj. Był
to dla freiraum-verlag ogromny
sukces: pisarkę zaprezentowano
w „Spiegel-Online”, była gościem
telewizji Arte, MDR, WDR, NDR,
ZDF, uczestniczyła w Długiej Nocy
Muzeów w Berlinie.
W październiku, z okazji pierwszej rocznicy serii, ukaże się kolejna książka Brygidy Helbig „Engel
und Schweine” („Anioły i świnie”).
Wiosną 2017 roku wyjdą reportaże
o antarktycznej ekspedycji Ernsta
Shackletona, napisane przez kapitana i polarnika Henryka Wolskiego,
potem ukaże się druga część przygód Klary Schulz oraz „Magik”,
powieść Magdaleny Parys, laureatki
Europejskiej Nagrody Literackiej,
również szczecinianki i berlinianki.
Autorzy książek, publikowanych
w serii Nowa Literatura Polska, są
zapraszani na targi książki do Lipska
i Frankfurtu, mają liczne spotkania
autorskie w Niemczech i Polsce, byli
gośćmi Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016, pasażerami Pociągu
Kultury Berlin-Wrocław, uczestniczyli
w festiwalach Usedomer Literaturtage (Uznamskie Dni Literatury),
Literaturtage an der Neiße (Dni
Literatury nad Nysą), VielSeitig
(WieloStronność) w Siegen.
Wydawnictwo już otrzymuje
pytania o plany na rok 2017/2018.
Potwierdza to spostrzeżenia z mijającego roku, że seria celnie trafiła

Paulina Schulz (z lewej) i Brygida Helbig
w oczekiwania odbiorców, ich nerw
czytelniczy, że dokładnie takiej literatury brakowało w Niemczech:
współczesnych książek polskich,
serii systematycznie prezentującej
różnorodność gatunków i tematów,
wspierającej kontakty sąsiedzkie.
* * *
Projekt nie byłyby jednak tym,
czym jest, bez jego spiritus movens
i redaktorki.
Paulina Schulz urodziła się
w Polsce w 1973 roku, w niemiecko-polsko-tatarsko-szkockiej rodzinie
artystycznej. Od 1989 roku mieszka
w Niemczech. Studiowała w Niemieckim Instytucie Literackim
w Lipsku: literaturę, filmoznawstwo,
dramaturgię oraz – jako fach główny – teorię i praktykę przekładu.
Od 2003 roku jest wolną pisarką,
tłumaczką, lektorką. Na różnych
uczelniach i seminariach wykłada
zasady twórczego pisania, teorię
i praktykę komunikacji i przekładu. Jest współtwórczynią festiwali
literatury i kultury, współorganizatorką polsko-niemieckich spotkań
młodzieży, aktywnie działa jako
menedżerka kultury w Euroregionie
Pomerania, buduje sieć kontaktów
w obszarze Bałtyku.
Zdobyła uznanie jako tłumaczka
serii powieści kryminalno-historycznych o starym Wrocławiu, autorstwa
Marka Krajewskiego, biografii „Ostatni klezmer” Jacka Cygana, biografii
Janoscha. Ogłosiła tłumaczenia ponad
dwudziestu powieści, nadto tomów
poezji, książek dla dzieci, tekstów
dziennikarskich i dotyczących historii
sztuki. Oprócz już wymienionych jest
autorką tłumaczeń książek Manueli

Fot. freiraum-verlag

Gretkowskije, Marii Nurowskiej,
Jerzego Pilcha, Zbigniewa Mentzela,
Leszka Szarugi, Urszuli Kozioł, Wiesława Myśliwskiego, innych. Otrzymała
liczne nagrody.
Sama też pisze prozę i wiersze,
publikuje w niemieckojęzycznych
i polskich czasopismach literackich.
Ogłosiła tom opowiadań „Wasserwelt” (2005), dwa albumy fotograficzne (z Thomasem Karstenem), tomy
wierszy „paralysing shadows” (2006)
i „Meeres Spiegel” (2013), powieść
„Das Eiland” (2014), która wyszła
w Polsce pod tytułem „Wyspa” (tłumaczenie: Anna Harenda-Schulz).
Pisze kolejne powieści.
Obecnie jest pisarką-rezydentem
w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, gdzie przygotowuje m.in.
tom esejów o ludziach i miejscach
Wrocławia. Wykłada zasady przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim,
a w hali Stulecia prowadzi performance „Sleeping with ghosts”.
Wykorzystując doświadczenia
zdobyte w pracy nad serią Nowa
Literatura Polska, chciałaby od 2017
roku organizować polsko-niemiecki
festiwal literacki, który obejmowałby
swoim zasięgiem przestrzeń między
Stralsundem a Szczecinem. Pytania
w tej sprawie można kierować pod
adresem paulinaschulz@gmx.de.
Dobrze, że powstała seria Nowa
Literatura Polska, bo choć od czasów
Lorenza (Wawrzyńca) Mitzlera von
Kolof minęło ponad dwa i pół wieku,
to wciąż niewielu obcokrajowców
włada językiem polskim.
Kamilla KUREK
■■ Autorka pracuje i mieszka w Stralsundzie i Szczecinie.

Staffelde i Pargowo

Słoneczny festyn u sąsiadów

Od lewej: Marta Szuster, Edyta Barańska, Małgorzata Schwarz


PIERWSZE polsko-niemieckie
dożynki we wsi Staffelde odbyły
się 10 września, gromadząc pół
tysiąca uczestników. Zaczął je
korowód poprowadzony przez Żeńską Orkiestrę Dętą „Olimpia” ze

Fot. Teresa Joanna ANDRZEJEWSKA

Szczecina, a wśród głównych gości
byli sąsiedzi z Pargowa, wsi leżącej
półtora kilometra od Staffeld, lecz
już za granicą.
Gości witali przedstawiciele
gminy Mescherin, Marta Szuster

i Volker Schmidt-Roy, oraz gminy
Kołbaskowo, Małgorzata Schwarz
i Edyta Barańska. Przyjechali: wicestarosta gryfiński Jerzy Miler,
burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn i dyrektor Urzędu w Gartz
Frank Gotzmann.
Był bochen chleba z tegorocznej
mąki, upieczony w piekarni w Mescherin, i wieńce dożynkowe – jeden
przygotowali mieszkańcy Pargowa,
drugi – Staffelde. Występowali
artyści polscy i niemieccy, wśród
nich Tadek Wasilewski, muzyk
z Gryfina, a na stoiskach ustawionych wokół centralnego placu
oferowano napoje, kiełbasy z grilla,
frykasy domowej kuchni polskiej
i niemieckiej, wyroby rękodzieła i rzemiosła. Prezentowały się
niemieckie i polskie organizacje
pozarządowe, dzieci okupowały
place zabaw, była wata cukrowa,
klaun i strażacy ochotnicy z Rosow.
Kusiły przejażdżki wozem konnym,
sprzyjało słońce, powszechnie mówiono, że jest wspaniale.

Czas i serce w organizację dożynek
włożyły zwłaszcza Marta Szuster ze
Staffelde i Edyta Barańska, sołtys
Pargowa. Marta Szuster, Polka we
władzach niemieckiej gminy Mescherin, to rodzona szczecinianka.
Wychowała się w Hamburgu, studia
ukończyła w Szczecinie, porusza
się swobodnie w obu kulturach,
jest pełna uroku. Pomaga Polakom
i Niemcom lepiej się zrozumieć.
Dożynki były współfinansowane
z funduszu Interreg V A. W 2017
roku odbędą się w Pargowie. (mk)

■■ 1 PAŹDZIERNIKA – Międzynarodowy Dzień Muzyki
■■ 3 PAŹDZIERNIKA – Dzień
Zjednoczenia (Tag der Deutschen
Einheit), święto narodowe Niemiec.
■■ CAŁY PAŹDZIERNIK – Oktoberfest.
■■ NA UNIWERSYTECIE
Humboldtów w Berlinie nowy
rok akademicki zainaugurował
Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń, powołany w 2014 r. przez
stowarzyszenie Policultura e.V.
Wykład inauguracyjny wygłosił
prof. Stefan Chwin.
■■ DZIESIĘĆ lat pracuje Centrum
Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, którym
kieruje prof. Robert Traba. W czasie
spotkania jubileuszowego zaprezentowano m.in. wydawnictwa
o polsko-niemieckich miejscach
pamięci i wspólny polsko-niemiecki
podręcznik do historii.
■■ 1 PAŹDZIERNIKA Teatr Uckermärkische Bühnen w Schwedt
wystawi premierę widowiska
„Amore mio – das Figarokomplott”
(„Amore mio – Spisek Figara”)
w reżyserii Reinharda Simona.
Autorką choreografii jest Eliza
Hołubowska, twórczyni teatrów
tańca w Gryfinie. W spektaklu
wystąpią m.in. tancerki i tancerze
gryfińskich teatrów tańca.
■■ 1 PAŹDZIERNIKA Cedynia
zaprasza na II Festiwal „Cedynia
na okrągło”. W programie m.in.
wszystko wokół dyni, spinanie
pogranicza, czyli koncepcja przebudowy mostu Siekierki –Neurüdnitz,
opowieść o placu Mostowym we
Frankfurcie nad Odrą, prezentacje stowarzyszeń działających na
pograniczu, spotkania, zabawy,
wystawy.
■■ 12 PAŹDZIERNIKA. W Pasewalku Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny, skierowany głównie do
polskich obywateli mieszkających
w Niemczech bądź planujących
przeniesienie się do Niemiec. Na
pytania zainteresowanych odpowiedzą przedstawiciele różnych
instytucji i urzędów. Będzie można
weryfikować dokumenty aplikacyjne.
■■ 14-15 PAŹDZIERNIKA (Szczecin). Debata Ekumeniczna „Myśląc
z Janem Pawłem II i pastorem Dietrichem Bonhoefferem”, spektakl
„Listy więzienne – Tegel (1943-45)
Dietricha Bonhoeffera do Marii von
Wedemeyer”, spotkanie w Finkenwalde (Szczecin-Zdroje) Karola
Wojtyły z pastorem Bonhoefferem
i hr. Elizabeth von Arnim, VI Szczeciński Ekumeniczny Spacer Nordic
Walking im. św. Jana Pawła II
i pastora Dietricha Bonhoeffera.
■■ 21-23 PAŹDZIERNIKA, Moryń:
Kongres Nowej Ameriki. Główny
temat: „Polsko-niemiecki region
graniczny jako szczególny obszar
edukacji”.
■■ W UECKERMÜNDE zaprezentowano monografię autorstwa
Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej,
zatytułowaną: „Von Ueckermünde
nach New York. Gulio Perotti –
Startenor des 19. Jahrhunderts”,
opisującą życie tenora wszech czasów, urodzonego w Ueckermünde.
Jego droga na sceny świata wiodła
przez Szczecin. W Ueckermünde
organizowany jest Międzynarodowy
Konkurs Wokalny im. Gulio Perottiego, cieszący się coraz większą
renomą na świecie. Zainicjowała go
dr Sylwia Burnicka-Kalischewski,
a współpracują z nim m.in. artyści
ze Szczecina.

Dodatek „przez granice” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A w Euroregionie Pomerania).
Redakcja Bogdan Twardochleb
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