II

Ogród po drugiej stronie rzeki
Dokończenie ze str. I
M.K.: – W Staffelde stał pałac
i zachowały się rodzinne filmy nagrywane przez matkę ostatniego
właściciela, kuzyna Wolfganga von
Blumenthala. Pałacu nie ma, filmy ocalały. Gdy w kwietniu były
pokazywane w Gryfinie, spotkały
się z dużym zainteresowaniem. I tu
znów pojawia się Marek, który do
Staffelde zawiózł kiedyś kolegę ze
szkoły Andrzeja Małyskę, właściciela
galerii Soraya w Szczecinie. Małyska

Michał Kulik
kupił w Staffelde teren, na którym
stał pałac von Blumenthalów, i poznał
Blumenthalów. W ten sposób i myśmy
trafili do tej historii. Pałacu nie ma,
zostały trzy-cztery schody.
P.K.: – Był trochę uszkodzony podczas wojny. W czasach NRD został
wysadzony w powietrze, a z cegieł
zbudowano szkołę w Tantow.
M.K.: – Ciekawe, że przez pięć
lat po wojnie Staffelde należało do
Polski, jednak nikt tam nie mieszkał.
Gdy w 1951 r. korygowano granicę
i Polska otrzymywała ujęcie wody dla
Świnoujścia, Staffelde włączono do
NRD. W miejscu pałacu postawiono
pegeerowską stołówkę. Chodził do
niej na obiady Karl Lau, po 1990
roku burmistrz Rosow, inicjator wielu
przedsięwzięć polsko-niemieckich
i nasz przyjaciel. Historie tak się
śmiesznie zazębiają… W Staffelde
poznaliśmy Martę Szuster, młodą

KSIĄŻKI

Polko-Niemkę, jak sama się określa. Urodziła się w Szczecinie, od
1988 roku mieszkała w Hamburgu.
Gdy realia polityczne się zmieniły,
chciała wrócić do Szczecina. Ostatecznie zamieszkała w Staffelde, pod
Szczecinem, gdzie kupiła dom. Żyje
na pograniczu.
– Została niedawno wybrana do
Rady Gminy Mescherin. Otrzymała
bardzo dużo głosów.
M.K.: – Niemcy, jej sąsiedzi, zaproponowali jej, żeby kandydowała.

Fot. Teresa Joanna ANDRZEJEWSKA

– W filmie będą więc bardzo różne
historie. Co je łączy?
M.K.: – Wędrówki Marka Brzezińskiego, przechodzenie przez mosty
na drugą stronę Odry, poszukiwanie
śladów rodziny.
P.K.: – Idąc za Markiem, poznajemy
pogranicze, odkrywamy ciekawostki,
nagrywamy.
– Brzeziński odkrywa dzieje swojej
rodziny, swojego domu.
P.K.: – Dzięki temu film jest też
pretekstem do refleksji o utraconej
ojczyźnie. Gdy Elisabeth von Arnim
wyjechała z Rzędzin do Anglii, wszędzie próbowała odtworzyć swój dom,
jego wnętrza, utracony raj. Podobnie
ojciec nauczycielki z Rosow, który
przenosił stare meble do nowego domu,
podobnie Polacy, którzy utracili swój
raj na Kresach. W 1988 r. w operze
w Szczecinie po raz pierwszy usłyszałem polskie pieśni o Lwowie. Starsi

ludzie płakali. Było to dla mnie dziwne
i poruszające. Nie znałem tego. Nasi
rodzice przyjechali z Częstochowy.
– Nawiązujecie więc też do historii
kresowych?
P.K.: – Tak, bo nasz film jest opowieścią o ludziach i historiach spotkanych
na pograniczu. Gdy Marek był w Rzędzinach, poznał pana Cimoszkę, który
przyjechał tam w 1946 r. z terenów
dzisiejszej Białorusi. On ma w domu
prawdziwe muzeum pamiątek utraconego raju. Co roku jeździ na Białoruś
i szuka swoich polskich korzeni. Gdy
człowiek traci dom, to chce zachować
o nim pamięć, jakiś ślad. W kościele
w Gryfinie jest ołtarz z czasów niemieckich. Ludzie, którzy po wojnie
przyjechali do Gryfina z Kałusza pod
Lwowem, umieścili w nim obraz przywieziony z Kałusza przez ks. Jana
Palicę. To jest ślad domu. W naszym
filmie będzie rozmowa Marka z dawnym mieszkańcem Kałusza. Mówi
o wysiedlaniu i osiedlaniu w Gryfinie.
M.K.: – Nieprzypadkowo mówiłem
na początku, że interesujemy się
sprawami polsko-niemieckimi, bo
interesując się nimi tu, na pograniczu, wciąż natrafiamy na podobne
historie. Chcemy, żeby nasz film był
wkładem w opowieść o nietypowej
historii pogranicza, czyli naszej wspólnej historii. Ona jest niezrozumiała
dla mieszkańców centralnej Polski
i centralnych Niemiec.
P.K.: – Chyba w Löcknitz były
kilka lat temu jakieś antypolskie
wypadki. Jeden dzień i koniec, ale
poszło w całą Polskę. Parę miesięcy
później przyjechał do nas dziennikarz
z Warszawy, a my akurat mieliśmy
jechać do Rosow. Jego pierwsze
pytanie było: „Nie boicie się jeździć
do Niemiec?”.
M.K.: – Serio. Pora była zimowa.
Myśleliśmy, o co mu chodzi? O gołoledź na szosie, mgłę?
P.K.: – Im dalej od granicy, tym
mniejsza jest wiedza o granicy i kontaktach polsko-niemieckich, przecież
na co dzień bardzo dobrych. Gdyby
nie to złodziejstwo na pograniczu,
byłoby w ogóle wspaniale. Nawet
Karla Laua okradli.

– Kiedy film będzie ukończony?
P.K.: – Wersja robocza już niebawem. Trudno ten film skończyć, bo
wciąż pojawiają się nowe historie.
Na przykład losy pani Danieli, która
jako 16-latka została w czasie wojny
przywieziona na roboty do Gryfina, do
fabryki mydła Hoppe’go. Po wojnie
wróciła do swojej wsi pod Warszawą.
Domu nie było, mama zmarła, ludzie
mieli jej za złe, że mówi po niemiecku. Poczuła wtedy, że jej ojczyzna
jest w Gryfinie. Wróciła do Gryfina.
M.K.: – 6 września ma być premiera
w Schloss Bröllin pod Pasewalkiem,
potem w Gryfinie, Szczecinie.
– Czy są pomysły na następne
filmy?
M.K.: – Myślimy o filmie o ośrodku
Schloss Bröllin. Chcielibyśmy pokazać
współpracę artystów, w którą poprzez
Schloss Bröllin włączony jest Teatr
Kana, teatry Krzyk z Maszewa i Brama
z Goleniowa. Chcemy pokazać rolę
artystów w społeczeństwie, zapytać,
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napływ imigrantów, sprawa Ukrainy…
Niedawno, gdy nadchodziły tragiczne
wieści z Ukrainy, montowaliśmy wypowiedź Holendra z Polssen.
P.K.: – Rok temu powiedział on coś
banalnego: ja jestem Holendrem, tu
są Niemcy, granic nie ma, wy jesteście Polakami, ja mogę przyjechać
do was, wy do mnie, to jest fajne.
Od niedawna możemy tak mówić.
Ukraińcy nie mogą. Tam tej wolności
jeszcze nie ma.
M.K.: – Można by powiedzieć tak,
może zbyt górnolotnie: dziś można
mieć dom i ogród po jednej i drugiej
stronie Odry i granicy. O tym jest nasz
film, o fascynującym pograniczu,
gdzie żyjemy.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
* Michał i Paweł Kulikowie są m.in.
autorami dwóch filmów o pisarce Britcie Wuttke, „Złodroże” i „Sploty jednego
warkocza”, o Manfredzie Schatzu,
malarzu ze Stepnicy, o Stanisławie

Fot. Michał KULIK

jak mogą na nie oddziaływać, pomagać na przykład w przeciwdziałaniu
ruchom skrajnym, neonazistowskim,
które widoczne są już w całej Europie.
P.K.: – To problem nie tylko niemiecki, także polski.
M.K.: – Europejski. Przyszła pora
sprawdzianu dla Unii Europejskiej.
Powodów jest dużo: nacjonalistyczny
radykalizm i szowinizm, coraz większy

Lemie, o mieszkańcach współczesnego
pogranicza („Dyfuzja”). Film „Sploty
jednego warkocza” był w tym roku
nominowany do polsko-niemieckiej
nagrody dziennikarskiej.
Dofinansowanie filmu „Ogród po
drugiej stronie rzeki”: Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania
Film, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

cudowny wystrój dawnego sanatorium projektował genialny twórca
art nouveau Henry van de Velde
(1863-1957), a trzecie to wędrówki
po „dolnośląskim raju” w okolicach
Jeleniej Góry u stóp Sudetów. Wśród
niezwykłych przeżyć Christine Stelzer wymienia też dni spędzone nad
środkową Odrą. – Widok spokojnej

Odry – mówi – jest po prostu tylko
piękny.
Książki opublikowało berlińskie
wydawnictwo Steffen GmbH. Na skrzydełku podano, że w Polsce można o nie
pytać w regionalnych organizacjach
turystycznych: dolnośląskiej (Wrocław),
lubuskiej (Zielona Góra) i zachodniopomorskiej (Szczecin).
(b.t.)

Po obu stronach granicy

Wędrówki i przygody
KSIĄŻKĘ tę powinno się przetłumaczyć na polski i trochę może
uzupełnić, dostosowując do potrzeb polskiego czytelnika,
poszukiwacza przygód, wiedzy i atrakcji. Christine Stelzer,
wieloletnia dziennikarka gazety „Nordkurier”, opublikowała właśnie
trzyczęściowy przewodnik po polsko-niemieckim pograniczu.
JEST barwny, skondensowany,
poręczny. Ciekawie i przekonująco
prezentuje region do 60-80 kilometrów
po obu stronach granicy.
Jedna jego część obejmuje wyspy
Uznam i Wolin, tereny wokół Zalewu
Szczecińskiego, Greifswald i Szczecin,
któremu poświęcono najwięcej miejsca.
Druga część to wschodnia Brandenburgia od Prenzlau do Frankfurtu nad
Odrą, Eisenhüttenstadt i Neuzelle,
a po stronie polskiej – południowo-wschodnia część Pomorza Zachodniego
i ziemia lubuska (od Gorzowa do Kłopotu). Część trzecia to Dolne Łużyce
i wschodnia Saksonia z Łużycami
Górnymi oraz zachodni Dolny Śląsk po
czesko-niemiecko-polski trójkąt granic.
W części pierwszej Christine Stelzer opisuje 110 najważniejszych miejscowości, obiektów i postaci, w drugiej
– 160, w trzeciej – 150. Teksty dopełniają mapy, plany większych miast,
liczne, ciekawe, niestereotypowe,
atrakcyjnie zakomponowane zdjęcia.
Przykładowo: Szczecin zaprezentowany jest w dwudziestu ośmiu
opisowych hasłach, ujmujących
główne zabytki, także przyrodnicze,
najważniejsze postacie z historii (od
5038-14-B

Bogusława X po Piotra Zarembę),
muzea, pomniki i inne obiekty, układ
urbanistyczny centrum, bunkry pod
dworcem, ciekawostkę, jaką jest kino
Pionier 1909. Ważniejsze hasła są
dopełnione poręcznymi informacjami
o możliwości zwiedzania, godzinach
otwarcia itd. Słusznie, że nie ma informacji o hotelach i restauracjach.
Wszystkie trzy części przewodnika
napisane są przystępnie, a poszczególne hasła są miniopowieściami.
Kto niezbyt doskonale zna język
niemiecki, tekst zrozumie bez trudu.
Wyraźna jest w tych przewodnikach
faktyczna pasja odkrywczyni, charakteryzująca ich autorkę. Christine
Stelzer przez półtora roku zbierała
materiały, przemierzając tereny po
obu stronach granicy – setki kilometrów. Była we wszystkich miejscach,
które opisuje, jeździła samochodem,
rowerem, wędrowała pieszo, pływała
kajakiem i statkami, rozmawiała
z wieloma spotkanymi ludźmi, fotografowała. O terenach pogranicza,
od Świnoujścia i Wolgastu po Görlitz,
Zgorzelec i Zittau pisze jak o fascynującej krainie, której poznawanie
jest przygodą.

Poproszona jakiś czas temu przez
dziennikarkę „Nordkuriera” opowiadała o niezapomnianych przeżyciach
podczas przygranicznych wędrówek.
Wymieniła trzy: pierwsze to foto-safari o wschodzie słońca na Zalewie
Szczecińskim pod Stepnicą, drugie to
wizyta w Trzebiechowie pod Zieloną
Górą, gdzie niedawno odkryto, że
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Jubileusz w Studio am Salzufer

TEATR

DZIAŁAJĄCY w Berlinie teatr „Studio am Salzufer – Tadeusz
Różewicz Bühne” powstał dziesięć lat temu. Prowadzony jest
przez Janinę Szarek i prof. Olava Münzberga, a patronuje mu
nadburmistrz Berlina Klaus Wovereit.
NA swój jubileusz teatr przygotował sztukę „Pfannkuchen,
Schweine, Heiligenscheine” (polski tytuł: „Anioły i świnie w Berlinie”), zrealizowaną według prozy
Brygidy Helbig. W Szczecinie zostanie pokazana 2 lipca w Teatrze
Współczesnym (godz. 19.30).

Janina Szarek

Paweł Kulik
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Fot.: Archiwum

Brygida Helbig urodziła się
w Szczecinie, mieszka w Berlinie,
jest literaturoznawczynią i pisarką.
Opublikowała m.in.: „New Age
Diskurs” (książka o prof. Marii
Janion, 1995), „Płaszcz z gwiaździstych zamieci” (2005), „Wiersze Jaśminy” (1997), „Pałówa”
(powieść, 2000), „Anioły i świnie.
W Berlinie!” (2005; nominacja do
Nagrody Nike), „Hilfe” (wiersze,
2010), „Niebko” (powieść, 2014;
nominacja do Nagrody Nike).
Janina Szarek, aktorka i reżyserka, mieszka w Berlinie od 1981 r.
Ukończyła polonistykę i teatrologię
na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Studium Aktorskie Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie, doktoryzo-

POLSKO-NIEMIECKA

wała się na Akademii Teatralnej
w Warszawie na podstawie pracy
o berlińskich inscenizacjach sztuk
Tadeusza Różewicza. Organizowała europejskie trasy artystyczne
krakowskiemu Teatrowi STU, pracowała w teatrach wrocławskich,
współpracowała z Krystianem Lupą, Jerzym Grzegorzewskim, Henrykiem Tomaszewskim, berlińską
Volksbühne, grała w niemieckiej
telewizji i filmie, współtworzyła z Andrzejem Woronem słynny
berliński Teatr Kreatur, wykładała
na uczelniach teatralnych w Berlinie i Londynie. Współpracuje
z teatrami szczecińskimi, Kaną
i Współczesnym.
Nowa sztuka jest literackim,
satyrycznym, kabaretowym kolażem, satyrą na emigrację i polsko-niemieckie stereotypy.
Reżyseria: Janina Szarek, scenografia: Andre Putzmann, światło:
Bartek Kaczalski. Grają absolwenci
i studenci Transform Schauspielschule Berlin: Anne Wolf/Susanne
Strach, Nadine Rey, Patrick Hagendorf, Katharina Schöffner, David
Matla/Thomas Kolassa, Thomas
Heiser, Ipek Özgen.
Spektakl jest współfinansowany przez pełnomocnika rządu
federalnego ds. kultury i mediów
oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Przedstawienia w Berlinie: 27
czerwca, 8 i 9 lipca, 30 sierpnia, 6,
13, 20 i 27 września. Przedstawienia
w Berlinie zaczynają się o godz. 20.
Szczegóły: www.transformschauspielschule.de
(b.t.)

Brazylijscy Pomorzanie
EDUKACJA

Brazylijskie Pomorze
KIEDYKOLWIEK goszczą w IX Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie goście z Pomerode, jest to zawsze coś bardzo
szczególnego. Przyjeżdżają z daleka. Nie z sąsiedniej
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, lecz z Brazylii.
NIEWIELKA miejscowość,
licząca niecałe 30 tysięcy mieszkańców, nazywana jest niemieckim miastem Ameryki Łacińskiej.
Przed kilkoma laty nawet magazyn
informacyjny „Der Spiegel” opublikował reportaż o tym miasteczku,
tytułując go „Pomorze pod palmami”. Nigdzie indziej w Brazylii nie
ma tylu domów ryglowych co tam.

dla nich ojczyznę. Udali się do
Brazylii i osiedlili w tak zwanej
europejskiej części prowincji Santa
Catarina. Wielu nie przeżyło pierwszych lat w oddaleniu od dawnego
domu. Zmarli głównie wskutek
chorób. Innym wychodźcom z Europy, również wielu Polakom,
także nie powodziło się najlepiej.
Pomorzanie, jak wszyscy imigranci,

spraw jak piłka nożna uczniowie
powinni podchodzić krytycznie.
O wszystkim musieli rozmawiać
oczywiście po niemiecku! Opiekunki z Pomerode poruszały również
tak trudne tematy, jak rasizm czy
kolonializm.
Podobne lekcje Viviane i Scheila prowadziły także w szkołach greifswaldzkich – Świętego Marcina
(Martinsschule) i Friedricha Jahna (Friedrich-Jahn-Gymnazjum).
Uczniowie polscy i niemieccy
przygotowali wspólne warsztaty.
Jesienią Alina Rörig, opiekunka

Współpraca Młodzieży

Dzień wolności
– Tag der Freiheit

To nie jest brama portu w Szczecinie
Gdzie w tym wielkim kraju dostanie się wyśmienity pomorski tort
śmietankowy? Tylko w Pomerode.
Z tej idyllicznej miejscowości,
położonej w prowincji Santa Cruz
600 km na południowy-zachód
od Sao Paulo, pochodzą Scheila
i Viviane. Odwiedziły szczecińską
„dziewiątkę” niczym ambasadorowie swoich rodzinnych stron.
Teraz mieszkają czasowo w Greifswaldzie, mieście partnerskim
Pomerode. Do końca czerwca,
jako opiekunki i przewodniczki,
poznają zbiory tamtejszego Muzeum Pomorza, gdzie jest wiele
informacji o ich przodkach.
W XIX wieku ponad 350 tysięcy
Pomorzan musiało z goryczą opuścić swoją niełaskawą wówczas

KORESPONDENCJA

Dawid Walkowiak z klasy I c
KLASY drugie Gimnazjum nr 6 w Szczecinie spotkały się na
lekcji historii zorganizowanej w ramach polsko-niemieckiej
akcji „Dzień wolności.de – Tag der freiheit.pl”. Rozpoczęła ją
piosenka „Kocham wolność” zespołu Chłopcy z Placu Broni,
bowiem tematem była walka o odzyskanie suwerenności.
UCZNIOWIE uczestniczyli w quizie dotyczącym historii Polski
i Niemiec w roku 1989. Odpowiadali na pytania związane z Okrągłym
Stołem, pierwszymi częściowo
wolnymi wyborami w Polsce, powstaniem „Solidarności”, upadkiem muru berlińskiego.
Pierwsze miejsce zajął Maksymilian Wiese, drugie – Kacper
Malisz, trzecie – Robert Dolata.
W trakcie lekcji uczniowie słuchali
utworów rockowych z przełomu
lat 80./90. i oglądali prezentacje
mówiące o przemianach w obu kra-

Z Pomerode do Szczecina

jach. Przygotowali też prezentację
„Czym jest wolność dla uczniów
naszego gimnazjum”, „Co oznacza
wolność dla Ciebie?”.
Dzień Polsko-Niemiecki w Gimnazjum nr 6 był częścią akcji organizowanej przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży z okazji
jubileuszu wydarzeń 1989 roku.
Zakończył się rozdaniem nagród
i koncertem szkolnego chóru.
Organizatorkami były nauczycielki: Anna Ziółkowska, Beata
Cegiełka i Agata Ochrymiuk.
(b.c.)

Brama imigrantów w Pomerode
budowali swoje nowe życie tylko
dzięki ciężkiej pracy i żelaznej
woli. Dlatego obie młode damy są
tak bardzo dumne z tego, co ich
przodkowie stworzyli w Pomerode.
Jak można było się spodziewać,
podczas wizyty w Szczecinie rozmawiały nie tylko o Pomerode,
lecz także o piłce nożnej. Głównym
tematem nie byli jednak idole
stadionów i mistrzowie dryblingu,
lecz społeczny i gospodarczy wpływ
mistrzostw świata na Brazylię.
Szczecińscy uczniowie starali się
zrozumieć, jaki wpływ będzie miał
ten międzynarodowy festyn piłkarski na zwykłych ludzi. Wedug
Nadji Tegtmeyer ze stowarzyszenia „Verquer” w Greifswaldzie,
koordynatorki projektu, do takich

z Niemiec, pojedzie z Scheilą i Viviane do Brazylii. Podobnie jak jej
brazylijskie koleżanki będzie uczyła
w Pomerode. Jeśli nie zerwie się
łączność internetowa, szczecińscy
uczniowie będą mogli poprzez czat
zawrzeć przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami, którzy również mieszkają
na Pomorzu, lecz w Brazylii.
Stanie się to jednak wtedy,
gdy piłka nie będzie już w grze…
Teraz futbol tak samo emocjonuje
bowiem uczniów niemieckich, jak
polskich i brazylijskich.
Martin HANF
* Nauczyciel w IX LO w Szczecinie, wolny dziennikarz
Więcej o Pomerode: www.pomerodeonline.com.br,www.pomerode.sc.gov.
br, pomerodenews5.blogspot.com

Jak wydawano pieniądze w Białogardzie

Unijne dziesięć lat
W GALERII Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich otwarto na początku czerwca
wystawę fotograficzną „10 lat Białogardu
w Unii Europejskiej”. Jest to próba
prześledzenia najistotniejszych zmian, jakie
w ciągu ostatniej dekady zaszły w mieście.
Lista sukcesów jest długa.
Mówi burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński: –
To jest wielkie poczucie satysfakcji, że to wszystko
dzieje się na naszych oczach, że możemy służyć naszej
społeczności właśnie w taki wymierny sposób, pozyskując olbrzymie unijne środki. Pamiętajmy jednak,
że Unia za darmo niczego nie daje. Przede wszystkim
należy przygotować dobre projekty i skonsultować je
z mieszkańcami. Myślę, że nam w Białogardzie to się
udało. Bez względu na to, kto sprawował władzę, uda-

wało nam się przekonać mieszkańców i decydentów
do tego, że warto zaryzykować. I często burmistrzowie
ryzykowali. Nawet jeśli nie było wiadomo, czy składane wnioski zdobędą dofinansowanie, staraliśmy
się czynić pierwsze ruchy w stronę realizacji projektów. Dzięki temu mamy piękne Centrum Kultury
i Spotkań Europejskich, czystą wodę w mieście, na
co potrzebne były bardzo duże pieniądze. Miasto
jest gazyfikowane, mamy nowe szkoły, przedszkola,
odnowione ulice, przestrzeń publiczną, park Orła
Białego, wkrótce będą rewitalizowane tereny zielone przy ulicy Dworcowej. Myślę, że te dziesięć lat
wykorzystaliśmy bardzo dobrze.
W czasie spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla najmłodszych, zatytułowany „Ja i moja
Mała Ojczyzna”. Zwyciężył Filip Rak, uczeń Szkoły
Podstawowej nr 4.
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