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On-line i klucze porozumienia
Większość spotkań odbędzie się w tym 
roku on-line. W najbliższą środę zaczną 
się oficjalnie, lecz faktycznie już trwają 
w Szczecinie doroczne Dni Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Są organizowane po 
raz czwarty, a zakończą się w piątek.

W Trafostacji Sztuki czynna jest wystawa 
„Die Sonne świeci tak jak słońce”, nawiązu-
jąca do przygranicznego położenia Szczecina, 
prezentująca prace młodych artystów z kilku 
krajów. W  piątek Filharmonia Szczecińska 
zorganizowała koncert utworów Ludwiga van 
Beethovena i  Arnolda Schönberga w  cyklu 
„Transgraniczną limuzynką do filharmonii”.

Dziś (poniedziałek) organizatorzy zaprasza-
ją na dwa spotkania w Klubie 13 Muz. O godz. 
18 zostanie otwarta wystawa prac dwojga 
artystów z Greifswaldu – Helmuta Maletzke 
i Nadji Klüter, a godzinę po wernisażu zacznie 
się prezentacja współpracy Stowarzyszenia 
Städtepartner Stettin, działającego w ber-
lińskiej dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg, 
z miastem Szczecin, a dokładniej Turzynem 
i innymi osiedlami. Głównym gościem wie-
czoru będzie Ewa-Maria Slaska, pisarka 
i  tłumaczka, gdańszczanka i  berlinianka, 
do niedawna wieloletnia przewodnicząca 
stowarzyszenia. Przypomni między innymi 
początki akcji „Zielone podwórka”. Z inicja-
tywy stowarzyszenia przeszczepiono ją w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych z Kreuzberga 
do Szczecina. Przez kilka lat stowarzyszenie 
ją dofinansowywało, po czym zaczęła rozwi-

jać się wyłącznie szczecińskimi siłami, co 
trwa do dziś.

Helmut Maletzke (1920-2017) był głównie 
malarzem i należał do najbardziej znanych 
artystów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. 
W Greifswaldzie założył galerię Pommernhus, 
w której często prezentują swoje prace twór-
cy z Pomorza Zachodniego, wystawiał swoje 
prace w wielu krajach, także w Szczecinie. Był 
współtwórcą porozumienia „Ars Pomerania”, 
łączącego artystów zrzeszonych w Pomorskim 
Związku Artystów w  Greifswaldzie (Pom-
merscher Künstlerbund; powstał w  1916 r. 
w Szczecinie) i Oddziale ZPAP w Szczecinie. 
Oba związki organizowały wspólne wystawy 
i plenery artystyczne. Porozumienie działało 
w latach 2002-2011 i – niestety – wygasło. Mało 
kto o nim pamięta.

Nadja Klüter, niezależna artystka i pisar-
ka, urodziła się na Syberii, rodzinnie jest 
związana także z Kaszubami, studia kończyła 
w Moskwie, w Greifswaldzie mieszka od 1994 
roku. Najbardziej lubi malować na jedwabiu, 
stale współpracuje z  galerią Pommernhus. 
Poza Niemcami wystawiała swoje wielobarw-
ne obrazy w Polsce, Austrii, Danii, Finlandii, 
Francji, Hiszpanii, Rosji, USA. W 2015 roku 
była koordynatorką szczecińsko-greifswaldz-
kiej akcji artystycznej „W królestwie gryfa”.

W  czasie środowej inauguracji Dni Pol-
sko-Niemieckich (godz. 11), w której będzie 
uczestniczyć konsul generalna RFN w Gdań-
sku Cornelia Pieper, zostanie omówiony stan 
realizacji prowadzonego przez miasto Szcze-

cin projektu „Nauczanie języka sąsiada od 
przedszkola do końca edukacji kluczem do 
porozumiewania się w Euroregionie Pome-
rania” (godz. 11.30-13.30). Nauczyciele wezmą 
udział w warsztatach związanych z projektem 
(godz. 16.30-19.30).

Przedstawiciele Greifswaldu z burmistrzem 
Stefanem Fassbinderem zaprezentują mate-
riały dotyczące polsko-niemieckich studiów 
nauczycielskich i kursów języka polskiego na 
Uniwersytecie Greifswaldzkim. Przedstawi 
się też doroczny Festiwal Kultury Polskiej 
polenmARkT. Od dziesięciu lat Greifswald 
jest miastem partnerskim Szczecina.

W czwartek (22 października) organizatorzy 
zapraszają na Forum Przedsiębiorców (godz. 
10-12.30), debatę „All For Business – rynek 
nowoczesnych usług w  Szczecinie” (godz. 
13) oraz prezentację miasta partnerskiego 
Bremerhaven (godz. 15).

Piątek to konferencja „Życie i  praca na 
pograniczu: doświadczenia i  perspektywy” 
(godz. 10), a  następnie pokaz tak właśnie 
zatytułowanej interaktywnej broszury, opraco-
wanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla 
Obywateli Polskich i Niemieckich, działający 
przy Urzędzie Miasta Szczecina (godz. 10.45). 
Finałem internetowego spotkania będzie 
panel dyskusyjny z  udziałem pracowników 
Punktów Kontaktowo-Doradczych Euroregionu 
Pomerania (godz. 11.10).

Tegoroczne Dni Polsko-Niemieckie są or-
ganizowane w roku trzech jubileuszy: 30-lecia 
partnerstwa miast Szczecin – Bremerhaven, 
25-lecia akcji „Zielone podwórka Szczecina” 
oraz 10-lecia partnerstwa miast Szczecin  
– Greifswald.

Szczegóły, w  tym dotyczące transmisji  
on-line: https://dwpn.szczecin.eu. Spotkania 
i dyskusje będą prowadzone w językach pol-
skim i niemieckim.

Wstęp na dzisiejszy wieczór w Klubie 13 
Muz jest darmowy, liczba miejsc ograniczona. 
Wejściówki można ściągnąć ze strony https://
bilety.fm, bądź pobrać w Punktach Informacji 
Turystycznej w zamku i dawnej alei kwiatowej. 
Uczestnicy spotkań są zobowiązani wypełnić 
i zostawić w klubie oświadczenie uczestnika, 
związane z  epidemią COVID-19. Można je 
ściągnąć ze strony https://13muz.eu i https://
bilety.fm. Będzie też na stoliku przed salami 
spotkań. (b.t.)

Zbigniew Czarnuch uhonorowany

Regionalista z Witnicy
Nagrodę Kulturalną Lubuskiej 
Organizacji Pracodawców, najstarszej 
organizacji pracodawców w Polsce, 
otrzymał Zbigniew Czarnuch, 
emerytowany nauczyciel historii, 
regionalista z Witnicy pod Kostrzynem. 
Została mu przyznana „za odwagę 
i niezłomność w przełamywaniu 
stereotypów oraz za twórczość 
historyczną, służącą pojednaniu 
polsko-niemieckiemu i budowaniu 
wspólnej tożsamości europejskiej”.

Zbigniew Czarnuch jest jedną z najbar-
dziej znanych postaci pogranicza lubu-
sko-brandenburskiego. Z  jego inicjatywy 
powstało w  Witnicy Polsko-Niemieckie 
Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Via-
drina, stworzył jedyny w  świecie Park 
Drogowskazów i Słupów Milowych Historii 
oraz lokalne muzeum. Odkrył wiele nie-

znanych faktów (i artefaktów), przypomina 
wydarzenia zapomniane, jest nad podziw 
aktywnym publicystą, autorem setek ar-
tykułów i  licznych książek związanych 
z dziejami regionu.

Za osiągnięcia w dziedzinie regionali-
styki Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 
uhonorowało go Nagrodą im. Aleksandra 
Patkowskiego, otrzymał Kamień Milowy 
miesięcznika „Puls” za „upartą budowę spo-
łeczeństwa obywatelskiego”, jest laureatem 
Nagrody im. Georga Dehio przyznawanej 
przez działające w Poczdamie Niemieckie 
Forum Kultury Europy Wschodniej oraz 
– last but not east – Kawalerem „Orderu 
Uśmiechu”.

Autor m.in. monografii Witnicy i kościoła 
w  Dąbroszynie, opracowań o  fenomenie 
Doliny Dolnej Warty, drogach pocztowych 
i słupach milowych, zbiorów relacji sybi-
raków osiedlanych w Witnicy i Niemców 

z niej wysiedlanych, książek „Niebezpieczne 
drogi i podejrzani młynarze” oraz „Ujarz-
mianie rzeki: człowiek i przyroda w rejonie 
ujścia Warty”.

Współautor i redaktor m.in. opracowań 
„Droga. Znaki. Nazwy”, jak też „Samozwań-
cze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym sto-
sunku Niemców i Polaków do tego samego 
skrawka ziemi”.

Kilka miesięcy temu opublikował barwną 
„Historię lasów Nadleśnictwa Bogdaniec. 
Opowiadania o  puszczy mosińskiej”, te-
raz przygotowuje „Opowiastki kolejowe” 
związane z  legendarną Pruską Koleją 
Wschodnią (Preußische Ostbahn), łączącą 
Berlin z Królewcem przez Kostrzyn, Witnicę, 
Gorzów, Krzyż, Bydgoszcz, Gdańsk. Kolejne 
fragmenty publikuje berlińskie czasopismo 
„Verkehrsgeschichtliche Blätter”. W przy-
szłym roku książka ma ukazać się w języku 
polskim. Autor szuka wydawcy.

Lubuską Organizację Pracodawców 
powołano 30 lat temu. Zrzesza ponad sto 
firm. Zbigniew Czarnuch odebrał nagrodę 
podczas jubileuszowej gali w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Gorzowie.  (b.t.)

Epidemia 
w Meklemburgii- 
-Pomorzu Przednim
■ Mimo że liczba zakażeń rośnie, 
Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie nadal jest landem o  najniższej 
w Niemczech liczbie potwierdzonych 
zakażeń, w  ub. piątek – u 58 osób.
■ Ustawicznie przypomina się regu-
łę AHA – Abstand. Hygiene. Alltag-
smaske (Dystans, Higiena, Maska).  
15 października był Światowym Dniem 
Mycia Rąk (ONZ ogłosiła go w 2005 r.).  
Zwłaszcza w przedszkolach i szkołach 
podstawowych nauczyciele prowadzili 
zabawy w mycie rąk: pod ciepłą wodą, 
starannie, 20-30 sekund.
■ Na spotkaniu premierów landów 
z kanclerz Merkel premier Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego Manuela 
Schwesig zaproponowała, aby re-
giony wysokiego ryzyka (czerwone) 
ogłaszać już od 30, a nie dopiero od 
50 potwierdzonych zakażeń na 100 
tys. osób w ciągu tygodnia.
■ O 30 proc. wzrosła w Meklembur-
gii-Pomorzu Przednim liczba osób 
zgłaszających się na testy. Są ko-
lejki. W landzie (ludność: 1,6 mln) 
wykonuje się dziennie około 5000 
testów genetycznych PCR (wymaz). 
Są darmowe.

■ Podczas zajęć w  szkołach klasy 
muszą być wietrzone co 20 minut 
przez 3-5 minut. Po wyjściu uczniów 
na przerwę trzeba otwierać okna 
i drzwi. Pomieszczenia, których nie 
można wietrzyć, muszą być wyłą-
czone z użytku.
■ Pracownicy przedszkoli mają pra-
wo do serii pięciu testów na obecność 
koronawirusa, przeprowadzanych co 
cztery tygodnie. Na początku i końcu 
serii przechodzą testy na obecność 
przeciwciał koronawirusa. Testy fi-
nansuje rząd w Schwerinie.
■ Firma BM Bioscience Technology 
GmbH w Laage koło Rostocku pod-
jęła produkcję maseczek medycz-
nych, początkowo – 600-800 tys. 
miesięcznie przy zapotrzebowaniu 
landu do 2,5 mln.

*  *  *
■ W całych Niemczech rośnie licz-
ba potwierdzonych zakażeń. Rząd 
federalny apeluje, aby nie jeździć do 
regionów wysokiego ryzyka. Maseczki 
trzeba nosić tam, gdzie liczba zakażeń 
przekroczyła 35 na 100 tys. osób 
w ciągu tygodnia, a także wszędzie 
tam, gdzie znajduje się dużo ludzi. 
W strefie czerwonej może spotkać się 
w przestrzeni publicznej do 10 osób, 
gastronomia pracuje do godz. 23.
■ Posłowie CDU/CSU do Bundesta-
gu zaproponowali wydłużenie ferii 
bożonarodzeniowych w szkołach do 
trzech tygodni.  (b)

Fot. (b.t.)

Fot. archiwum

Na Kreuzbergu są nie tylko zielone podwórka, lecz także fantazyjne fasady.  Fot. (b.t.)

Rok 2016, Nadja Klüter i Helmut Maletzke  
 Fot. Pommernhus


