
Minęło jednak półtora roku, 
a  Pociąg Kultury – Kulturzug 
nadal jeździ między Berlinem 
a Wrocławiem. Początkowo za-
kładano, że będzie łączył stolicę 
Niemiec z  Wrocławiem – Eu-
ropejską Stolicą Kultury od 
maja do października 2016 roku, 
lecz potem jego kursowanie 
przedłużono do początku roku 
2017, a wreszcie do końca roku 
2018. Od tego momentu powin-
no być przywrócone regularne 
połączenie kolejowe między 
obu miastami.

W Pociąg Kultury od początku 
wierzyli Ewa Stróżczyńska-Wille 
i Oliver Spatz. Stróżczyńska-Wille 
była kuratorką wystawy „Breslau/
Wrocław. Oblicza miasta”, której 
część można zobaczyć także w wa-
gonach pociągu.

– Drogi życiowe pierwszych 
bohaterów wystawy prowadziły 
często z  Wrocławia do Berlina 
i z Berlina do Wrocławia – mówi 
Stróżczyńska-Wille o niemieckich 
wrocławianach, takich jak August 
Borsig, Frizt Haber, Edyta Stein 
i Hans Poelzig, lecz także o miesz-
kańcach Wrocławia polskiego: 
poecie Tadeuszu Różewiczu, 
pisarzu Marku Hłasce i  twórcy 
teatralnym Jerzym Grotowskim.

Jeżdżąc pociągiem tam i z po-
wrotem, można odnieść wrażenie, 
że bohaterowie wystawy to jego 
rodzice chrzestni.

W rzeczywistości pociąg jeź-
dzi dzięki Oliverowi Spatzowi, 
człowiekowi teatru, kuratorowi 
jego programu kulturalnego. Po 
polsku można też mówić: Pociąg 
(do) Kultury – to ładna gra słów, 

oznaczająca także upodobanie do 
kultury, niepohamowaną na nią 
chęć. Nawet więc gdy w pociągu 
nie wszystko było w  porządku 
z  techniką, mikrofonami i  słu-
chawkami, to w rezultacie całość 
okazała się kapitalna. Także dla-
tego, że zespół Oliveira Spatza 
i Stróżczyńskiej-Wille, do którego 
należy także Natalie Wasserman, 
zawsze był w dobrym humorze. 
Tak jest nadal, a Pociąg Kultury 
jest jak cudowny róg kultury.

Mimo początkowych trudności 
z  przeładowanymi wagonami, 
awariami, koniecznością prze-
jazdów autobusami zastępczymi, 
Pociąg Kultury to historia sukce-
su. Zawdzięczać to trzeba także 
polityce i  kolei. Na przykład 
premier Brandenburgii Dietmar 
Woidke umówił się na pogawęd-
kę z  prezydentem Wrocławia 
Rafałem Dutkiewiczem właśnie 
w pociągu, a w pierwszą rocznicę 
jego kursowania spotkali się 
na wspólnym festynie kolejarze 

Niemieckich Kolei Regionalnych 
i Kolei Dolnośląskich. Powstała 
wspólnota Pociągu Kultury, za-
wiązana zarówno między polskimi 

i niemieckimi kolejarzami, jak 
też między kolejarzami i ludźmi 
kultury.

Dokończenie na str. 14

Socjaldemokraci (SPD), zdoby-
wając w wyborach do Bundestagu 
tylko 20,5 proc. głosów, odnotowali 
zdecydowanie najgorszy wynik 
w  historii RFN. Także chadecy 
(CDU/CSU), którzy z wynikiem 32,8 
proc. głosów pozostali wprawdzie 
najsilniejszą siłą polityczną w RFN, 
lecz mniej głosów zdobyli tylko 
w wyborach roku 1949, gdy RFN 
powstała. Dla porównania: w wy-
borach roku 1990, krótko po zjed-
noczeniu Niemiec, chadecy zdobyli 
43,8 proc. głosów, a socjaldemokraci 
– 33,5 proc. Bieżący rok przyniósł 
więc obu partiom potężne straty.

Równie szokujące jest to, że 
wraz z wejściem AfD do Bunde-
stagu, po raz pierwszy od 50 lat 
znów znalazła się w parlamencie 
partia bardziej prawicowa niż 
CDU. Alternatywa dla Niemiec, 
uzyskując 13,1 prof. głosów, stała 
się z miejsca trzecią siłą polityczną 
w  państwie. Sukces zawdzięcza 
przede wszystkim tym Niemcom, 
którzy krytykowali przyjęcie więcej 
niż miliona uchodźców w latach 
2015 i 2016. Ale prawda jest też 
taka – co pokazał jeden z sonda-
ży – że 60 proc. wyborców AfD 
głosowało na nią tylko dlatego, 
żeby dać nauczkę innym partiom.

We wschodnich Niemczech AfD, 
która na sztandarach ma wypisa-
ny nacjonalizm, uzyskała jeszcze 
lepszy wynik. W Meklemburgii-Po-
morzu Przednim, Brandenburgii, 
Saksonii-Anhalt i Turyngii – drugi 
po CDU, a w Saksonii, gdzie zdo-
była 27 proc. głosów, ulokowała 
się o 0,1 proc. przed chadekami.

Dramat saksońskich chade-
ków szczególnie obrazuje fakt, że 
w  trzech okręgach wyborczych, 
wysuniętych najbardziej na wschód 
(Görlitz, Bautzen, Szwajcaria Sak-
sońska/wschodnie Sudety) AfD 

zdobyła ponad 30 proc. głosów, 
a tym samym także bezpośredni 
mandat do Bundestagu.

Analizując dokładniej wyniki 
wyborów w landach przy granicy 
z Polską, rzuca się w oczy jeszcze 
coś, a mianowicie wyraźny wzrost 
głosów na AfD wzdłuż linii północ-
-południe. Partia ta zdobyła ich 

najmniej na Pomorzu Przednim 
(Vorpommern) – 19,6 proc., a stop-
niowo coraz więcej w  kierunku 
południowym. W Brandenburgii 
widać różnicę między północ-
nymi okręgami Uckermark (20,8 
proc.) i Märkisch-Oderland (20,7 
proc.), a okręgami południowymi 
Frankfurt/Oder-Spree (22,1 proc.) 
i Cottbus/Spree-Neiße (26,8 proc.), 
a w Saksonii przy granicy z Polską 
AfD, jak już wspomniano, wszędzie 
zdobyła ponad 30 proc. głosów.

Choć fenomen ten nie został 
jeszcze dokładniej przeanalizowa-
ny, wszelako być może obserwu-

jemy tu zjawisko, które można by 
nazwać „efektem Szczecin”, skutek 
faktu, że liczni mieszkańcy tego 
wielkiego nadodrzańskiego miasta 
przeprowadzili się do niemieckich 
gmin Pomorza Przedniego i po-
wiatu Uckermark, co spowodo-
wało osłabienie tam antypolskich 
stereotypów. Na Łużycach i  we 
wschodniej Saksonii nic podob-
nego dotychczas się nie stało.

W Saksonii następstwa wyborów 
okazały się najbardziej dotkliwe. Trzy 

i pół tygodnia po nich dotychczasowy 
chadecki premier landu Stanislaw 
Tillich wziął na siebie odpowie-
dzialność za złe wyniki swej partii 
i oświadczył, że w grudniu odejdzie ze 
stanowiska. Niewiele dni wcześniej 
opowiadał się jeszcze za tym, aby 
CDU przeorientować politycznie 
bardziej na prawo. Jednak akurat 
saksońska CDU, która w porównaniu 
z  kanclerz Angelą Merkel tak czy 
owak zajęła bardziej prawicowe 
pozycje, odnotowała jeden z najgor-
szych wyników wyborczych.

Także w Brandenburgii wynik 
rządzących tu w  koalicji partii 

SPD i Lewica okazał się sromotną 
porażką. Otrzymały one bowiem 
odpowiednio tylko 17,6 i 17,2 proc. 
głosów, a więc znacznie mniej niż 
chadecy (26,7 proc.) i  AfD (20,2 
proc.). Pogłębił się tu jednocześnie 
kryzys rządowy o  przyczynach 
innych niż w Saksonii. Otóż so-
cjaldemokratyczny premier lan-
du Dietmar Wiodke oświadczył 
1 listopada, że wstrzymuje refor-
mę powiatów, zapowiadaną przez 
jego czerwono-czerwoną koalicję, 
co znacząco miało zmniejszyć 
liczbę powiatów. Na pograniczu 
połączono by bowiem powiaty 
Uckermark i  Barnim, a  miasta 
Frankfurt nad Odrą i Cottbus stra-
ciłyby prawa powiatów. Zarówno 
politycy lokalni, jak też inicjatorzy 
społecznej inicjatywy ustawodaw-
czej skrytykowali wcześniejsze 
plany premiera, twierdząc, że 
wpłyną one negatywnie na rozwój 
regionów wiejskich, oddalonych 
od Berlina, a  będzie sprzyjała 
gęsto zaludnionym obszarom pod-
miejskim wokół stolicy Niemiec. 
Wycofanie się z projektu spowo-
dowało głębokie rozczarowanie do 
premiera Brandenburgii.

Rzuca się w oczy, że stosunki 
z  Polską nie stały się po wybo-
rach politycznym tematem na 
niemieckim pograniczu. Ludzi, 
którzy bezpośrednio są w  nie 
zaangażowani, niepokoi oczywi-
ście fakt, że prawicowy nacisk 
w Niemczech, podobnie jak poli-
tyka rządzącej PiS w Warszawie, 
może w rezultacie prowadzić do 
ich ochłodzenia.

Powyższy artykuł zajął się 
wyłącznie rezultatami wyborów 
w  trzech landach graniczących 
z Polską. Jak trudną sytuację spo-
wodowały w  całych Niemczech, 
pokazują kłopoty ze sformuło-
waniem nowej koalicji rządowej.

 Dietrich SCHRÖDER
 ■ Dziennikarz gazety „Märkische 

Oderzeitung” (Frankfurt nad Odrą)

dodatek „Kuriera Szczecińskiego”
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Trzęsienie ziemi i „efekt Szczecin”
Od Redakcji

Wznawiamy dziś w pełnej objęto-
ści comiesięczny dodatek „przez gra-
nice”, poświęcony głównie sprawom 
pogranicza polsko-niemieckiego. Do 
końca 2016 roku, prawie przez pięć 
lat, „Kurier Szczeciński” wydawał 
go razem ze Stowarzyszeniem Gmin 
Polskich Euroregionu Pomerania. 
Od stycznia tego roku publiko-
waliśmy dodatek samodzielnie, 
w mniejszej objętości. Szukaliśmy 
w  tym czasie partnera, z  którym 
moglibyśmy go wznowić w  peł-
nym wymiarze. Po obu stronach 
granicy poznaliśmy dzięki temu 
osoby i instytucje zainteresowane 
współpracą.

Partnerem wznowionego do-
datku jest wydział Senatu Berlina 
ds. Gospodarki, Energii i Przedsię-
biorstw Publicznych, a dokładniej 
– referat zajmujący się Partnerstwem 
Odry. Dla naszej redakcji jest to eks-
peryment, tym bardziej że dodatek 
będzie się teraz ukazywał w dwóch 
wersjach językowych, polskiej i nie-
mieckiej (pierwsza w „Kurierze…” 
papierowym i  Internecie, druga 
w Internecie).

Partnerstwo Odry istnieje od 
2006 r. Jest to sieć powiązań koope-
racyjnych, obejmująca cztery wo-
jewództwa (dolnośląskie, lubuskie, 
wielkopolskie, zachodniopomorskie), 
cztery kraje związkowe (Berlin, 
Brandenburgię, Meklemburgię-Po-
morze Przednie, Saksonię) i  pięć 
miast (Gorzów, Poznań, Szczecin, 
Wrocław, Zieloną Górę). Partnerstwo 
współpracuje z Komitetem ds. Go-
spodarki Przestrzennej Polsko-Nie-
mieckiej Komisji Międzyrządowej 
ds. Współpracy Regionalnej i Przy-
granicznej, a jego cele strategiczne 
ustalają na szczytach politycznych 
premierzy landów, marszałkowie 
i wojewodowie, prezydenci miast. 
(więcej: www.partnerstwo-odra.eu).

Porozumienie „Kuriera…” z wy-
działem Senatu Berlina obejmuje 
na razie dwa numery „przez grani-
ce”, listopadowy i grudniowy. Jeśli 
znajdą Czytelników i zostaną przez 
nich ocenione pozytywnie, umowa 
będzie przedłużona.

 Bogdan TWARDOCHLEB

24 września był szokiem dla CDU/CSU i SPD, dwóch 
największych partii, które przez minione cztery lata razem 
sprawowały władzę w Niemczech.

Szczecin, metropolia coraz bardziej efektowna  Fot. Robert STACHNIK

Pociąg Kultury stał się pociągiem kultowym  Fot. Olivier SPATZ 

Na początku był duży sceptycyzm. – Kolej podstawia nam 
złom bez klimatyzacji, bez możliwości rezerwowania miejsc 
– mówił na początku 2016 roku pewien berliński menedżer 
kultury i prognozował: – To się dobrze nie skończy.
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 ■ Anna Wolff-Powęska, historyk, 
politolog, profesor nauk politycz-
nych. W latach 1990-2004 kierowała 
Instytutem Zachodnim w Pozna-
niu, równocześnie wykładając 
i  prowadząc badania naukowe 
na Wydziale Nauk Politycznych 
i  Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza; obecnie jest 
wykładowcą na Uniwersytecie 
SWPS w Warszawie, przewodniczy 
Radzie Naukowej Centrum Badań 
Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk w Berlinie. Główne tematy 
jej zainteresowań badawczych to: 
historia Niemiec w XX w., stosunki 
polsko-niemieckie, kultura politycz-
na w Europie Środkowej i Wschod-
niej, filozofia polityki. W  2004 
r. została odznaczona Krzyżem 
Komandorskim Orderu Polonia 
Restituta, a  w  2016 r. otrzymała 
Nagrodę Europejskiego Uniwer-
sytetu Viadrina. W laudacji prof. 
Heinrich Olschowsky podkreślał 
wówczas, że nieustannie spiera się 

z zawężonym z powodów nacjonalistycznych traktowaniem historii.
Kapituła Nagrody Pomerania Nostra zwróciła też uwagę na znaczenie prac prof. 
Anny Wolff-Powęskiej dla stosunków polsko-niemieckich i na wielkie uznanie, jakim 
cieszą się wśród polskich i niemieckich naukowców i publicystów. Podkreśliła, że 
wiele prac innych badaczy nie byłoby możliwych bez prac prof. Anny Wolff-Powęskiej 
o Niemczech i stosunkach polsko-niemieckich.

NAGRODA  Dotychczasowi laureaci

Pomerania Nostra

– „Polacy i Niemcy razem w Eu-
ropie” – taki slogan powtarzało się od 
lat. Na Uniwersytecie Greifswaldz-
kim, w  dniu wręczenia Nagrody 
Pomerania Nostra, wygłosiła pani 
referat, w którego tytule slogan ten 
został opatrzony znakiem zapytania. 
Dlaczego?

– Przynajmniej od 1990 roku, 
lecz także po roku 2004, po okresie 
entuzjazmu, wydawało się, że nasze 
partnerstwo i współpraca z Niem-
cami w ramach Unii Europejskiej 
są oczywiste. Według mnie tak jest 
nadal, lecz obecnie po raz pierwszy 
powstaje wiele wątpliwości. Wy-
nikają one – po pierwsze – z tego, 
że nasze członkostwo w UE, które 
traktowaliśmy przez lata jako osią-
gnięcie, bogactwo i wielką szansę, 
jest dziś w polskich mediach bardzo 
często przedstawiane jako zagro-
żenie dla Polski.

– A w Niemczech?
– Po 1990 roku obawialiśmy 

się, że Niemcy, skoncentrowani 
po zjednoczeniu na problemach 
wewnętrznych, odwrócą się od 
Europy. Jednak oni są dziś bardziej 
niż kiedykolwiek zainteresowani 
coraz ściślejszą integracją. Polska 
i  niemiecka wizja uczestnictwa 
w  Unii rozmijają się, mamy od-
mienne zdania. Czy więc nadal 
jesteśmy razem?

– My, jako państwa?
– Jako państwa, bo nie jako 

społeczeństwa. Mamy odmienne 
spojrzenia na fundamentalne 
problemy, które są dla Europy 
wyzwaniem. Przede wszystkim 
chodzi o kryzys uchodźczy, strefę 
euro, kwestie klimatyczno-ener-
getyczne – to sprawy podstawowe, 
dotyczące również naszego bez-
pieczeństwa. Ale może nie to jest 
najbardziej problematyczne, że 
mamy odrębne zdania, bo przecież 
każde państwo ma odrębne inte-
resy, lecz że stanowisko naszego 
rządu w  sprawach europejskich 
tak bardzo się usztywnia. Przecież 
wśród 28 członków UE niczego nie 
osiągniemy bez wyciągania ręki, 
bez kompromisu.

– Codziennie słyszymy, że cały 
świat się usztywnia, radykalizuje.

– W wielu państwach mamy do 
czynienia ze wzrostem tendencji 
irracjonalnych. Nasilenie populi-
zmu i prawicowego radykalizmu 
powoduje jednak, że współpraca 

i bycie razem w Europie są dziś po-
trzebne bardziej niż kiedykolwiek. 
Znak zapytania w moim referacie 
wynika z niepokoju i  jest sygna-
łem, że po obu stronach granicy 
musimy szukać rozwiązań, żeby 
się go pozbyć.

– Gdzie szukać?
– Gdyby to ode mnie zależało… 

Zawsze wydawało mi się, że klu-
czem jest edukacja. Zanim do tego 
przejdę, chcę powiedzieć, że widzę 
problem na dwóch płaszczyznach 
– rządowej i  społecznej. To, co 
osiągnęliśmy przez ponad 20 lat 
współpracy polsko-niemieckiej 
i europejskiej, wzięło się z ruchów 
oddolnych. Więzi i fundament stwo-
rzyli dziennikarze, nauczyciele, 
lokalne elity i  patrioci. Dlatego 
dziś współpracują ze sobą wszystkie 
branże i środowiska, a największy-
mi beneficjentami są młodzi ludzie, 
którym członkostwo w Unii dało 
szanse, jakich nie miało wcześniej 
żadne pokolenie Polaków. Myślę, 
że w przyszłości to oni będą orę-
downikami porozumienia i obronią 
nasze „bycie razem w  Europie”, 
choć dziś może jeszcze o tym nie 
wiedzą.

– Ruch oddolny mógł rozwinąć 
się dlatego, że w 1990 r. rządy doko-
nały przełomu w imię pojednania 
i pokoju, tego co najcenniejsze.

– Dzisiaj społeczeństwo myśli 
o  wiele bardziej do przodu niż 
władze, które dokonały dziś czegoś, 
co nazywam destrukcją dialogu. 
Dla mnie ważne jest pytanie, czy 
to, co dzieje się teraz, ochłodzenie 
relacji oficjalnych, będzie rzutowało 
na społeczeństwa po obu stronach 
granicy. Uspokajające są wyniki 
badań Instytutu Spraw Publicznych, 
z których wynika, że społeczeństwo 
polskie raczej jest dość oporne 
na antyniemiecką retorykę. Prze-
konanie, że Niemcy są godnym 
zaufania partnerem utrzymuje 
się na poziomie 60 proc. Wzrosła 
jednak liczba osób, które nie są 
za, ani przeciw, co może świadczyć 
tylko o  braku zainteresowania. 
To niepokoi. Przygnębiające są 
jednak wyniki badań, jeśli chodzi 
o stosunek Polaków do Unii Euro-
pejskiej. Pod koniec 2016 r. zespół 
Piotra Burasa z Centrum Stosunków 
Międzynarodowych opublikował 
raport, który pokazuje, jak bardzo 
różnią nas od Niemców sprawy kul-

turowe, mentalne, tożsamościowe, 
godnościowe.

– Przecież nie jest groźne, że 
mamy w tych sprawach inne wy-
obrażenia.

– Prawda, ale z tego trzeba wy-
ciągnąć wniosek, że gdy mamy 
otwarte granice, bardzo potrzeb-
ne są spotkania ludzi, rozmowy, 
edukacja, regionalna współpraca 
przygraniczna, uświadamianie i wy-
jaśnianie różnic, by niewiedza 
nie przerodziła się w stereotypy, 
a przez to w napięcia. Tylko przez 
wymianę i  współpracę możemy 
naprawdę się poznawać.

– Powiedziała pani, że kluczem 
do pozbycia się znaku zapytania 
mogłaby być edukacja.

– W Polsce uczestniczę w wielu 
panelach i  konferencjach, które 
dotyczą spraw polsko-niemieckich 
i  europejskich. Jednak przycho-
dzą na nie ludzie już przekonani, 
których przekonywać nie trzeba. 
Tworzą zamknięty krąg, bo u nas 
dyskutuje się dziś w zamkniętych 
kręgach. Różne środowiska się nie 
przenikają: czytamy inne gazety, 
inną literaturę, nawet naukową, 
żyjemy w  innych światach. I  to 
jest problem, na który nie mam 
recepty. Jak to przezwyciężyć? Jak 
wyjść z edukacją poza zamknięte 
kręgi? Jeśli chodzi o historię polsko-
-niemiecką, powinniśmy zwłaszcza 
do młodych ludzi docierać z całą 
jej złożonością, a także z różnymi 
aspektami naszej pozycji w Euro-
pie. Jeśli dotrzemy, będzie szansa, 
że ich do czegoś przekonamy.

– Edukacja to nie tylko szkoła.
– Nie mamy tego, co tak bardzo 

jest rozwinięte w  Niemczech – 
kształcenia ustawicznego. W Niem-
czech są fundacje, akademie – 
ewangelickie, katolickie, euro-
pejskie – instytucje kształcenia 
politycznego, są tzw. szkoły ludowe, 
gdzie popołudniami i w weekendy 
spotykają się, w  jednej grupie, 
żołnierz, lokalny polityk, poseł do 
Bundestagu, dziennikarz, ksiądz, 
pastor, wykładowcy z całego świata 
i  omawiają najbardziej newral-
giczne sprawy. Taka możliwość 
wymiany myśli jest kształcąca. 
U  nas podobnych instytucji jest 
bardzo niewiele. Nie mamy też 
stypendiów dla młodych Niemców, 
żeby poznawali Polskę i o niej pisali. 
Powinniśmy ich zapraszać.

– W edukacji o sprawach polsko-
-niemieckich i pojednaniu wielką 
rolę odegrali ci, którzy przeżyli 
wojnę i wyszli z niej bardzo po-
ranieni.

– Oni zainicjowali pojedna-
nie wówczas, gdy byli daleko od 
polityki, co było ewenementem 
w Europie. U nas zaczęło się to 
od świeckich elit katolickich już 
w  latach 60., ale i po 1990 roku 
przełom nastąpił za sprawą tych, 
których nazywam „ludźmi z  nu-
merem obozowym na ramieniu”, 
a  którzy mieli najwięcej do wy-
baczenia. To byli ci nauczyciele, 
jak Bartoszewski i  Mazowiecki. 
W  Niemczech ten proces zaczy-
nali ci, którzy w  czasie wojny 
byli na froncie wschodnim, jak 
Helmut Schmidt czy Richard von 
Weizsäcker. Ludzie z  obu stron, 
różnie doświadczeni wojną, jej 
tragizmem, umieli się porozumieć. 
Powiedzieli, że jeśli chodzi o dru-
gą wojnę światową, to nie będzie 
żadnej grubej kreski. Wiedzieli, że 
obowiązkiem jest pamiętać o niej, 
o sprawcach i ofiarach, lecz nie po 
to, by antagonizować, lecz żeby była 
memento dla przyszłych pokoleń. 
Taka jest wykładnia przebaczenia, 
które zwraca się wstecz, by zre-
zygnować z nienawiści i  zemsty. 
Pojednanie zwraca się do przodu, 
jest dla przyszłych pokoleń.

– Tych nauczycieli już nie ma.
– Zostawili testament. Dla mnie 

wspaniałym przykładem był Jan 
Józef Lipski, który w latach sie-
demdziesiątych napisał, że gdy 
spotkamy się z Niemcami, to naj-
pierw niech każdy z uczestników 
spotkania zrobi rachunek sumie-
nia, spojrzy w  siebie, a  potem 
niech zacznie rozmawiać. Tak 
samo uważał abp Bolesław Ko-
minek, który jeszcze przed listem 
biskupów polskich do biskupów 
niemieckich napisał do Polaków, 
że najpierw trzeba samemu zro-
bić rachunek sumienia, a potem 
żądać go od drugiej strony. Świat 
uznał to wówczas za dowód odwagi 
i mądrości politycznej, a teraz jest 
to deprecjonowane. Czy uda się 
to naprawić? Jeśli nie będzie już 
świadków drugiej wojny światowej, 
ani procesu pojednania, to jak 
uda nam się trafić do młodych 
ludzi? Przy takiej liczbie mediów 
społecznościowych o radykalnie 

prawicowym nastawieniu będzie 
to szalenie trudne.

– Tym bardziej że znów pojawiają 
się miłośnicy wojny.

– Miłośnicy rekonstrukcji bi-
tewnych, którzy – jak sami mówią 
– potrzebują adrenaliny, emocji 
zastępczych.

– Rozmawiamy w  Szczecinie, 
tuż przy granicy. Wielu Niemców 
przyjeżdża tu codziennie załatwiać 
swoje sprawy, po drugiej stronie 
granicy mieszka wielu Polaków. 

W ich interesie, naszym interesie, 
interesie tego miejsca, jest zrobić 
coś z tym znakiem zapytania.

– Wróćmy do początku rozmo-
wy. Dziś, gdy na szczytach władzy 
obserwujemy regres w sprawach 
polsko-niemieckich, znów najważ-
niejsza jest aktywność obywatelska, 
muszą spotykać się społeczeństwa. 
W porównaniu z 1990 r. jest dziś 
o to znacznie łatwiej, bo istnieją 
setki inicjatyw. Jeśli chodzi o naukę, 
kulturę, nie mówiąc o gospodarce, 
granic między Polską a Niemcami 
już właściwie nie ma.

– Edukacja, spotkania, dysku-
sje, bezpośrednie kontakty. Czy to 
wystarczy?

– Za mało jest polsko-niemieckich 
projektów dziennikarskich, których 
kiedyś było dużo, a  efektem były 
publikacje. Potrzebne byłoby jakieś 
pospolite ruszenie, choć chyba nie 

takie, jak po 1990 r., gdy w stosun-
kach polsko-niemieckich dominował 
klimat romantyzmu. Dziś, przeciwnie 
niż wówczas, nie widzę ani w Polsce, 
ani w  Niemczech polityków, dla 
których przezwyciężenie trudności 
w relacjach dwustronnych byłoby 
zadaniem priorytetowym. W ogóle 
nie słyszę o  polsko-niemieckiej 
komisji parlamentarnej. Istnieją 
także inne gremia, są instytucje, 
lecz martwe. Najwięcej do zrobienia 
ma kultura.

– Kiedyś bardzo dużo robił Mar-
cus Meckel.

– Ale nie ma młodszych polity-
ków, którzy angażowaliby się w te 
sprawy, w  ożywianie kontaktów 
i  tłumaczenie ludziom, że owo 
razem Polaków i Niemców w Eu-
ropie to fundament europejskiego 
bezpieczeństwa.

– Na pograniczu jest mnóstwo 
codziennych kontaktów. Co jed-
nak zrobić, by informacja o  tym 
przedarła się w  obu krajach na 
szersze fora?

– Byłoby to bardzo potrzebne. 
Informacje stąd są bardzo ważne, 
bo w  końcu tu, gdzie rozmawia-
my, przebiegała granica między 
Wschodem a Zachodem. Chyba nie 
chcemy powtórki z historii.

– Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał 
 Bogdan TWARDOCHLEB

Dotychczasowi laure-
aci nagrody to:

2004 – prof. dr h.c. 
Berthold Beitz, prze-
wodniczący Funda-
cji Alfred Krupp von 
Bohlen und Halbach; 
już w drugiej połowie 
lat 50. angażował się 

na rzecz pojednania pol-
sko-niemieckiego, budowy przyjaznych 
stosunków społecznych i  kontaktów 
naukowych między obu krajami. Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata;

2005 – prof. Krzysztof Skubiszewski, 
minister spraw zagranicznych RP (1989-

93), współtwórca polityki zbliżenia 
Polski i zjednoczonych Niemiec, autor 
tezy o polsko-niemieckiej wspólnocie 
wartości i interesów, współautor Trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy między Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Federalną Niemiec 
(17 czerwca 1991);

2007 – prof. Janina Jasnowska 
(Szczecin) i  prof. Michael Succow 
(Greifswald), botanicy, współautorzy 
koncepcji Polsko-Niemieckiego Euro-
pejskiego Parku Narodowego Doliny 
Dolnej Odry;

2009 – prof. Władysław Filipowiak, 
archeolog, odkrywca Wolina (Jomsborga, 

Vinety), kontynuator wcześniejszych prac 
archeologów niemieckich Karla-Augusta 
Wilde i Otto Kunkela na wyspie Wolin, 
przez 51 lat dyrektor Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie, współtwórca trans-
granicznych przedsięwzięć badawczych 
nad dziejami Pomorza;

2011 – Festiwal Kultury Polskiej 
polenmARkT, organizowany co roku 
w  Greifswaldzie, największy festiwal 
kultury polskiej w Europie;

2013 – prof. Eugeniusz Kus, dyrygent, 
były dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 
w  Szczecinie, inicjator wielu przed-
sięwzięć polsko-niemieckich, głównie 
dotyczących sztuki pomorskiej i  życia 
artystycznego na Pomorzu;

2015 – prof. Norbert Hosten, radio-
log, autor projektu sieci Telemedycyna 
w Euroregionie Pomerania, współtwo-
rzonej przez Uniwersytet Greifswaldzki 
i Pomorski Uniwersytet Medyczny.

W  2017 r. nagrodę otrzymała prof. 
Anna Wolff-Powęska.

Jego wynikiem jest opracowanie 
Doroty Kot, antropogeografki miesz-
kającej w Berlinie, która przeanalizo-
wała strukturę dzisiejszego polskiego 
rynku gospodarczego w tym mieście. 
Z ekspertami i przedsiębiorcami prze-
prowadziła prawie sto wywiadów 
ilościowych, w  których pytania są 
zestandaryzowane, a czas odpowiedzi 
ściśle określony, oraz ponad dwadzie-
ścia wywiadów jakościowych, czyli – 
ogólnie mówiąc – swobodnych rozmów 
na temat będący przedmiotem badań.

Ich wyniki przedstawiła w połowie 
października na spotkaniu w Polskiej 
Radzie Społecznej w  Berlinie. Gdy 
badania zaczynała, pisała, że „siła 
polskich przedsiębiorstw i przedsię-
biorców działających w  Niemczech 
jest (…) wielką niewiadomą”. Do 
jakich wniosków doszła na koniec?

Boom, ale jaki?
Dziennikarz radia Cosmo zapytał 

ją podczas spotkania, dlaczego Polacy 
przyjeżdżają dziś do Berlina. Podała 
dwa powody: pierwszy, to ich sytuacja 
w  kraju, drugi – opinie o  jakości 
życia w Berlinie. Są to więc, używa-
jąc terminologii naukowej, powody 
„wypychające” (push) i  „przyciąga-
jące” (pull). Pierwsze to zazwyczaj 
utrata pracy w Polsce lub zbyt niskie 
zarobki, drugie – wolność i swoboda 
charakteryzujące Berlin oraz przy-
zwyczajenie tutejszych pracodawców 
do zatrudniania Polaków.

O  Berlinie panuje w  Polsce po-
toczna opinia, że jest to hip and 
young centrum nowoczesnego boomu 
gospodarczego. Można też usłyszeć, 
że polskiemu Berlinowi ton nadają 
nowocześni kosmo-Polacy, zakładający 
start-upy, mówiący tylko po angielsku, 
zarabiający krocie, pracujący dziś 
tu, jutro w Londynie, a rok później 
w Dubaju.

Gdy jednak przyjrzeć się proble-
mowi na miejscu, okaże się – mówiła 
Dorota Kot – że rzeczywistość wygląda 
inaczej, a berliński „boom” oznacza dla 
wielu Polaków zgodę „na nowoczesną 
wersję wyzysku taniej siły roboczej”. 
To prawda, że założyli w Berlinie kilka 
tysięcy samodzielnych firm, lecz nie są 
to w większości nowoczesne start-upy, 
bo tych jest zaledwie dziesięć, lecz 
głównie firmy usługowe. Podobnie jak 

w ostatnim ćwierćwieczu XIX w., czy 
w latach osiemdziesiątych wieku XX, 
Polacy pracują dziś przede wszystkim 
na budowach i  sprzątając. Tyle że 
teraz, chcąc być w zgodzie z przepi-
sami, założyli firmy jednoosobowe. Co 
dziesiąty Polak w Berlinie jest więc 
przedsiębiorcą i ma własną firmę.

– Polacy są wprawdzie solidni, 
kreatywni, odważni i  elastyczni – 
mówiła Dorota Kot – ale nie chcą 
budować struktur i  nie mają wizji. 
Jednoosobowa firma to dla nich po 
prostu nowy sposób zarobku. Nie 
inwestują i  nie zatrudniają nikogo, 
nawet z  własnej rodziny. Liczbowo 
jesteśmy więc bardzo widoczni, lecz 
jakościowo wypadamy słabo.

Obszary sukcesu
Autorka opracowania zauważała, 

że do czasu przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej wśród polskich 
przedsiębiorców w Berlinie domino-
wały branża budowlana, sprzątanie 
i handel. I nadal tak jest, a doszła tylko 
jedna nowa dziedzina pracy – opieka. 
Obserwuje się zmiany, ale powolne. 
Dopiero w  ostatnich pięciu latach 
berlińscy Polacy zaczęli stawiać na 
różnorodność, w  tym na IT, design 
i gastronomię. Są to wśród nich dzie-
dziny raczkujące, lecz powinny dobrze 
się rozwijać, zwłaszcza gastronomia, 
która ma już niemałe sukcesy.

W  panoramie etnicznych lokali 
gastronomicznych, wydanej przez 
berliński magazyn „Tip Berlin”, znalazł 
się więc polski street-food Tak Tak 
Polish Deli, działający od dwóch lat 
w dzielnicy Mitte, oferujący pierogi, 
żurek, bigos itd. W specjalnym dodatku 
na temat gastronomii polski bar Bona 
Kollektiv, znajdujący się przy uczęsz-
czanej Hermannstraße w  dzielnicy 
Neukölln, został wymieniony wśród 
pięciu najlepszych nowych lokali 
śniadaniowych.

Infrastruktura dla diaspory
Dorota Kot mówiła, że według sta-

tystyk przybywa w Berlinie polskich 
firm kreatywnych. Jednak często są 
to inne formy firm jednoosobowych, 
rejestrowanych bezpośrednio w Urzę-
dzie Skarbowym po to, by legalnie 
można było zarabiać. W  tym sensie 
kreatywni są więc tu nie tylko polscy 

artyści, właściciele galerii, muzycy, 
programiści i pisarze, lecz także tre-
nerzy, organizatorzy kultury, tłumacze.

Pojawiła się też wśród Polaków 
nowa branża – nieznana przedtem: 
„infrastruktura dla diaspory”. Skąd 
się wzięła? Otóż gdy Polska wstąpiła 
do Unii Europejskiej, imigranci ze 
starszego pokolenia zorientowali się, 
że spowoduje to napływ „nowych”, 
którzy – nie znając języka niemieckiego 
ani berlińskiej biurokracji – będą po-
trzebowali pomocy. Pojawili się więc 
„załatwiacze”, powstały biura oferujące 
jednoosobowym firmom pełną obsługę.

„Załatwiacze” wykorzystują fakt, 
że wielkim brakiem polskiej przed-
siębiorczości w Berlinie jest jej nie-
doinformowanie. Dlatego zwłaszcza 
„nowi przybysze” stają się ich łatwym 
łupem. Godzą się na to, bo wystarcza 
im na ogół firma jednoosobowa. Nie 
są zainteresowani jej rozwojem, po-
szerzaniem oferty, inwestycjami, nie 
korzystają ze szkoleń i  możliwości 
wsparcia finansowego.

Co można robić lepiej
Dorota Kot zakończyła swe wy-

stąpienie radami dla potencjalnych 
przedsiębiorców, pracodawców, władz 
polskich i  niemieckich, a  wreszcie 
organizacji polonijnych. Przybyszom 
radzi więc, by nie zakładali natych-
miast własnych firm, bo częstokroć 
znacznie bardziej intratne będzie dla 
nich zatrudnienie w firmach istnie-
jących, gdzie mogą być wysoko kwa-
lifikowanymi pracownikami. Dlatego 
warto upowszechniać informację, że 
w Berlinie działają tzw. doradcy karier 

(Karriereberatung), którzy osobom 
poszukującym pracy pomagają zapla-
nować rozwój zawodowy. Na starcie 
warto skorzystać z ich usług.

Władzom Berlina i  jego dzielnic 
Dorota Kot radzi, by organizowały 
szkolenia dla potencjalnych przed-
siębiorców, połączone z nauką języ-
ka, a organizacjom polonijnym – by 
współpracowały ze sobą, miast pro-
wadzić konkurencyjne walki o dotacje 

i klientów, a przede wszystkim – by 
zaplanowały szeroko zakrojoną dzia-
łalność lobbystyczną na rzecz polskich 
pracowników i przedsiębiorców.

A ponieważ to właśnie organizacje 
polonijne często ratują tych, którym 
się w Berlinie nie powiodło, Witold 
Kamiński, szef najstarszej z  nich, 
Polskiej Rady Społecznej, sugeruje, że 
trzeba by walczyć o przyznanie nowym 
przybyszom pakietów, umożliwiających 
im start. Na taki pakiet – według 
Kamińskiego – powinno składać się 
opłacenie mieszkania na pół roku, 
wyżywienia, nauki języka i  szkoleń 
w zakresie organizacji własnej firmy.

Oczywiście, na razie nikt tej pro-
pozycji nie rozważa poważnie, ale jak 
będzie w przyszłości? To, co dziś wy-
daje się nierealne, a nawet śmieszne, 
za pięć lat może być normą.

Rady tureckiej community
Jak pisałam na wstępie, Dorota Kot 

zaprezentowała wyniki swych badań 
w siedzibie Polskiej Rady Społecznej. 
Jak oceniła spotkanie?

– Byłam mile zaskoczona liczną 
frekwencją i  różnorodnością jego 
uczestników – powiedziała. – Przyszli 
ludzie ze starej i nowej Polonii, pra-
cownicy berlińskich urzędów pracy, 
przedstawiciele organizacji branżo-
wych, osoby zainteresowane tematem, 
eksperci, z którymi przeprowadzałam 
wywiady, a  także przedstawiciele 
tureckiej community. Z  nich, jeśli 
chodzi o przedsiębiorczość migrantów, 
można brać przykład. Przyznaję, że to 
właśnie oni najszerzej otworzyli mi 
oczy, pokazując istotę problemów, jakie 

mają Polacy, którzy chcą w Berlinie 
prowadzić działalność gospodarczą.

*  *  *
(Dodam, że nam, polskim berliń-

czykom, to właśnie Dorota Kot otwo-
rzyła oczy).

 Ewa Maria SLASKA
 ■ Dziennikarka, pisarka, blogerka, 

przewodnicząca stowarzyszenia Städ-
tepartner Stettin e.V., działającego 
w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg. 
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„Ekonomia etniczna – studium przypadku Polaków w Berlinie” 
(„Ethnische Ökonomie – eine Fallstudie über in Berlin lebenden 
Polen”) to projekt, zrealizowany przy Instytucie Zachodnim 
w Poznaniu i Politechnice Berlińskiej (Technische Universität Berlin), 
a dotowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki 
(Deutsch-Polnische Wissenschafts Stiftung). Trwał ponad rok.

Polsko-Niemiecką Nagrodę Pomerania Nostra ustanowiono w 2003 roku. 
Jej fundatorami są: miasta Szczecin (Pomorze Zachodnie) i Greifswald 
(Pomorze Przednie), Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Ernsta-Moritza 
Arndta w Greifswaldzie oraz „Kurier Szczeciński”. Nagroda przyznawana 
jest co dwa lata, na przemian w Greifswaldzie i Szczecinie, osobom 
szczególnie zasłużonym dla dialogu polsko-niemieckiego i dla wspólnego 
Pomorza w takich dziedzinach jak sztuka, nauka, gospodarka, polityka.

PRACA 	 Studium	przypadku	Polaków	w Berlinie

Otwieranie oczu

Dorota Kot, stypendystka Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, współpracuje 
z  Instytutem Zachodnim w  Poznaniu, absolwentka antropogeografii na Wolnym 
Uniwersytecie w Berlinie, w Niemczech mieszka od 13 lat, w Berlinie od dziesięciu, 
członkini zarządu stowarzyszenia Städtepartner Stettin e.V.  Fot. Städtepartner Stettin e.V.

Tak Tak Polish Deli – polski sklep i street-food w Berlinie  Fot. archiwum

ROZMOWA 	 z laureatką	Nagrody	Pomerania	Nostra	2017

Wolff-Powęska: – W Europie warto być razem

Greifswald, 10 listopada 2017 r. Uroczyste wręczenie Nagrody Pomerania 
Nostra w  zabytkowej auli Uniwersytetu Ernsta-Moritza-Arndta. Prof. Anna 
Wolff-Powęska (trzecia z lewej), prof. Hans Hennig Hahn (laudator, czwarty 
z lewej), fundatorzy nagrody i rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. 
Andrzej Lesicki (pierwszy z lewej)  Fot. b.t.

Fot. Dariusz GORAJSKI

 Fot. b.t.
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Jak widzą siebie nawzajem?

MODA 	 Polskie	zakłady	odzieżowe	przyciągają	najlepszych

Projektanci szyją w Polsce
Nie stosunkowo niska cena, lecz 
wysoka jakość usług, dotrzymywanie 
terminów i bliskość geograficzna 
sprawiają, że niemieccy projektanci 
mody zlecają wykonywanie swych 
kolekcji zakładom odzieżowym 
w Polsce. W trzeciej edycji giełdy 
kontaktowej w Berlinie wzięły udział 
także firmy z Pomorza Zachodniego.

Dobra passa branży odzieżowej w Polsce 
trwa. Odkrywa ją coraz więcej projektantów 
mody z Niemiec. Pokazała to giełda kontak-
towa, która pod koniec października odbyła 
się w Berlinie. Zorganizowało ją już po raz 
trzeci Międzynarodowe Centrum Designu 
w ramach projektu „Berlin Poland 2016-19”, 
którego celem jest pomoc przedsiębiorcom 
niemieckim i polskim w znalezieniu partne-
rów po drugiej stronie granicy. W giełdzie 
uczestniczyły 24 firmy odzieżowe z  Polski 
i około dwustu designerów z Niemiec. Projekt 
finansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej oraz Wydział ds. Gospodarki, Energii 
i Publicznych Przedsiębiorstw Senatu Berlina.

Polska podobna do Niemiec
Zarówno projektanci mody, jak i producen-

ci byli do tegorocznego spotkania doskonale 
przygotowani. Designerzy zaprezentowali 
próbki materiałów i wstępne projekty ubrań, 
a przedstawiciele firm odzieżowych – przy-
kłady zrealizowanych już zleceń.

– Po dwóch poprzednich giełdach, które 
odbyły się w Berlinie i Szczecinie, znamy już 
lepiej potrzeby niemieckich klientów. Dlatego 
tym razem zaprosiliśmy znacznie więcej firm 
produkujących wyroby skórzane, np. torby 
i buty, lecz także zakłady specjalizujące się 

w konfekcji wełnianej – mówi Dorota Stęp-
niak, przedstawicielka projektu w Polsce.

Producenci z Polski od lat cieszą się dużym 
uznaniem nie tylko niemieckich projektantów 
mody. Wielu z nich zleca produkcję ubrań 
polskim firmom, mimo że są kraje w Europie 
i na świecie, gdzie byłoby to tańsze. Co więc 
sprawia, że wybierają Polskę?

Maria Corvera Vargas, berlińska projek-
tantka mody pochodząca z Boliwii, od kilku 
lat współpracująca z firmą z Torunia, szukała 
podczas giełdy kolejnych kontrahentów.

– Polska jest blisko, a polskie firmy wyko-
nują bardzo dobrą pracę – mówi. – Wcześniej 
produkowaliśmy w Hiszpanii, lecz byliśmy 
rozczarowani jakością. Również odległość 
była zbyt duża. Dlatego przenieśliśmy się do 
Polski. Lubimy ten kraj. Jest dość podobny 
do Niemiec.

Marka „Made in Europe”
Coraz więcej zachodnich markowych 

projektantów nie lokuje już zleceń w krajach 

azjatyckich, mimo niższych cen. Przyznają, 
że napis „Made in Europe” na metce ubra-
nia jest przez konsumentów mile widziany. 
– Produkcja w Unii Europejskiej jest dla 
mnie bardzo ważna. Szukałam wykonawców 
w Boliwii, lecz zaproponowano mi mało trans-
parentne warunki kontraktu. Nie miałam 
pewności, czy moje zlecenie nie zostanie 
oddane podwykonawcy – podkreśla Maria 
Corvera Vargas i dodaje:

– Bardzo cenię sobie to, że nasz polski 
partner produkuje samodzielnie. W każdej 
chwili możemy go odwiedzić, przejrzystość 
produkcji jest pełna. Nie wyobrażam sobie, 
żeby przy szyciu ubrań ludzie pracowali 
jak niewolnicy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o nawiązaniu współpracy niemieccy projek-
tanci często odwiedzają zakłady w Polsce. 
Poznają warunki produkcji i wynagrodzenia 
pracowników. Ważna jest wysoka jakość 
produktów i niewielka odległość.

Stabilność partnerstwa
– Zlecamy produkcję bardzo małych 

kolekcji, od 50 do 200 sztuk. Nie ma więc 
sensu wysyłać zamówienia np. do Chin. 
W Polsce jakość produkcji jest bardzo do-
bra. W  Niemczech ceny są zbyt wysokie, 
choć Polska ostatnio też stała się droższa – 
przyznaje Dan Chernawski, który od dwóch 
lat współpracuje z  firmami ze Szczecina, 
a w Berlinie prowadzi butik „Chyarny”.

Już po raz drugi w giełdzie uczestniczył 
Dariusz Bączek z firmy Nord ze Stargardu. 
Oceniając niemieckich zleceniodawców 
mówi:

– Są konkretni, wymagający, zwracają 
szczególną uwagę na jakość, wprowadzają 

ciekawe wzory i design. Jeśli nawiąże się 
z nimi dłuższą współpracę, są partnerami 
bardzo stabilnymi.

Polskie firmy mają okazję szyć dla naj-
lepszych projektantów. Szczecińska firma 
„Roma”, która brała udział w  pierwszej 
giełdzie, uszyła na zlecenie niemieckiej 
projektantki sukienkę, w której wystąpiła 
później aktorka Catherine Zeta-Jones.

Konkurencja i kadry
Czy jest zatem coś, co może tej polsko-

-niemieckiej współpracy zagrozić? Polscy 
producenci przyznają, że w Europie szybko 
rozwijają się nowe rynki odzieżowe w Ru-
munii, Bułgarii i  na Ukrainie, które mogą 
konkurować szczególnie ceną, wynikającą 
z niższych kosztów pracy.

Dariusz Bączek wskazuje też na inny pro-
blem, bardziej palący. – Coraz dotkliwiej 
odczuwamy brak wykwalifikowanej kadry – 
mówi. – Mamy jeszcze technologów produkcji 
z długoletnim doświadczeniem, lecz możliwość 
przejścia w Polsce na wcześniejszą emeryturę 
zadała tej branży poważny cios. Młodzi nie 
garną się do tego zawodu.

 Monika STEFANEK
 ■ Szczecińska dziennikarka, mieszka w Berlinie, 

główne tematy jej zainteresowań: pogranicze 
polsko-niemieckie, stosunki polsko--niemieckie

Północna Izba Gospodarcza 
w Szczecinie, największa tego typu 
organizacja w Polsce, przeprowadziła 
już po raz kolejny badania potencjału 
społeczno-gospodarczego polsko-nie-
mieckich relacji transgranicznych na 
terenie Euroregionu Pomerania. Po-
szukiwano odpowiedzi na pytania, 
jak Polacy i  Niemcy na pograniczu 
widzą siebie nawzajem i  jakie są 
tu polsko-niemieckie nasze relacje 
biznesowe. Wyniki badania są bardzo 
interesujące.

Polacy o Niemcach
40 procent mieszkańców Pomo-

rza Zachodniego myśli o Niemcach 
z przyjaźnią, 37 procent ma odczucie 
neutralne, a tylko 5 procent negatyw-
ne. Aż 18 procent badanych nie ma 
zdania na ten temat.

– Co najczęściej skłania Polaków 
do odwiedzenia przygranicznych te-
renów Niemiec?

– Największym magnesem są 
zakupy. Następnie aż 39 procent 
badanych uznało, że trafiają na te 
tereny jadąc na berlińskie lotniska, 
a  29 procent – że przyciągają ich 
atrakcje turystyczne. Prawie taką 
samą liczbę respondentów skłania 
do wizyt na niemieckim pograniczu 
chęć odwiedzin w zoo i zobaczenia się 
ze znajomymi. Pozostałe powody to 
możliwość skorzystania z autostrady 
w drodze do innych landów i krajów, 
atrakcje przyrodnicze – parki, lasy, 
jeziora, mariny – i biznes – mówi dr 
Joanna Markiewicz z Północnej Izby 
Gospodarczej, autorka badań.

Prawie połowa badanych uzna-
je, że tereny Niemiec należące do 
Euroregionu Pomerania to obszar 
atrakcyjny do życia ze względu na 
bliskość Polski, Szczecina, Berlina 

i  niskie ceny nieruchomości. Doce-
niają przyjazny stosunek Niemców 
do Polaków, atrakcje turystyczne, 
imprezy kulturalne, proste przepisy 
administracyjne i  przyjazne urzędy. 
Tylko 7 procent badanych stanowczo 
uważa, że tereny te nie są dla nich 
atrakcyjne ze względu na wysokie 
ceny, kłopoty z  porozumieniem się 
po polsku, wyludnione miasteczka.

Aż 46 procent respondentów miało 
trudności, by powiedzieć cokolwiek 
o atrakcjach niemieckiego pogranicza.

Jeśli chodzi o możliwość podjęcia 
pracy na tym terenie, to nie rozważało 
jej 46 procent badanych, a rozważało 
44 procent, widząc siebie najczęściej 
w usługach, księgowości i finansach, 
handlu, medycynie, IT i przemyśle.

Co o niemieckich sąsiadach myślą 
zachodniopomorscy przedsiębiorcy, 
jakie są – według nich – mocne strony 
niemieckich firm? Dostrzegają przede 
wszystkim ich duży potencjał finan-
sowy, wysoką jakość zarządzania, 
innowacyjność, wiarygodność, ter-
minowość i pracowitość. Strony słabe 
to wysokie ceny, nieznajomość języka 
polskiego, nieumiejętność dostosowa-
nia się do zmian, brak kreatywności 
i opieszałość.

Jakie widzą zagrożenia dla bizne-
su? To – według nich – starzejące się 
społeczeństwo, wysokie wynagrodze-
nia pracowników, duża konkurencja, 
nasycony rynek.

Niemcy o Polakach
Prawie połowa Niemców mieszka-

jących na terenie Euroregionu Pomera-
nia uważa, że po 28 latach gospodarki 
wolnorynkowej Polska stała się pań-
stwem nowoczesnym, niewiele odbie-
gającym od krajów Europy Zachodniej. 
Zdaniem 21 procent badanych rozwija 

się szybko i konsekwentnie buduje swą 
tożsamość narodową, 17 procentom 
nadal kojarzy się z  byłym blokiem 
wschodnim, a 1,3 procent uważa, że 
trudno będzie Polsce dogonić standar-
dy krajów Europy Zachodniej.

Co Niemców z pogranicza najczę-
ściej skłania do przyjazdu do Polski? 
Zakupy, następnie usługi (fryzjer, ko-
smetyczka, dentysta), atrakcje tury-
styczne, restauracje, wizyty u znajo-
mych. Polska kojarzy się im najczęściej 
z  artykułami spożywczymi: piwem, 
kiełbasą, wódką, pierogami, warzy-
wami, owocami, barszczem i bigosem.

Aż 62 procent uważa, że Zachod-
niopomorskie to atrakcyjny teren do 
życia. Składa się na to bliskość Nie-
miec, niskie ceny, przyjazny stosunek 
do Niemców jako narodu, Szczecin 
jako stolica euroregionu, atrakcje tu-
rystyczne i imprezy kulturalne.

28 proc. badanych stwierdziło, że 
na temat zachodniopomorskich atrak-
cji nie mają zdania, a  10 procent 
– że w Polsce im się nie podoba ze 
względu na kłopoty w porozumieniu 
się po niemiecku, niedostatek atrakcji 
turystycznych i kulturalnych oraz brud.

Według niemieckich przedsiębior-
ców, mocne strony polskich firm to 
zdecydowanie pracowitość, następ-
nie umiejętność dostosowywania się 
do zmian w otoczeniu, kreatywność, 
konkurencyjność cenowa, wysoka 
jakość zarządzania, znajomość języ-
ka angielskiego, innowacyjność, wy-
kwalifikowane kadry. Słabe strony to 
przede wszystkim nieznajomość języka 
niemieckiego.

Do atutów prowadzenia biznesu 
w  województwie zachodniopomor-
skim zaliczają tanią siłę roboczą, 
dostępność środków unijnych, nie-
nasycony rynek, wysoki popyt i wy-
kwalifikowane kadry.

Widzą też zagrożenia. Według nich 
to przede wszystkim niestabilność 
w polityce i polskim prawie.

 Dariusz STANIEWSKI
 ■ Dziennikarz „Kuriera Szczeciń-

skiego”

Sąsiadujące z Polską tereny Niemiec są dla Polaków atrakcyjne, 
bo są blisko Polski, Szczecina, Berlina, oferują niskie ceny 
nieruchomości i proste przepisy. Mieszkańcy niemieckiego 
pogranicza uważają, że Polska rozwija się szybko. Lubią jeździć 
do Polski na zakupy, cenią polskich fryzjerów, kosmetyczki 
i dentystów.

Pociąg Kultury  
– pociąg kultowy

Firma Megi mm Marianny Ruszczyńskiej z Gry-
fina szyje dla Niemców m.in. odzież dziecięcą. 
 Fot. Monika STEFANEK

Dokończenie ze str. 11

Spójrzmy na bilans. W pierw-
szym roku Pociągiem Kultury 
podróżowało 30 tys. pasażerów 
i 300 artystów. Dla polityków to 
był argument, żeby opowiedzieć 
się „tak” za utrzymaniem tego 
niezwykłego połączenia, jak i za 
dalszym finansowaniem realizo-
wanego w nim programu kultural-
nego. Czym byłby bowiem Pociąg 
Kultury bez kultury? Początkowo 
program kulturalny był finanso-
wany ze środków totalizatora, 
teraz będzie wspierany przez 
miasto Berlin z opłat turystycz-
nych City-Tax.

Spotkania z pisarzami, akcje 
performance, noce klubowe, de-
baty, organizowane dotychczas 
tylko w pociągu, będą teraz od-
bywać się także w  publicznych 
przestrzeniach obu miast. O tym, 
jak je organizować, dyskutowano 
m.in. w  październiku podczas 
pierwszego okrągłego stołu we 

wrocławskiej Kawiarni Ratu-
szowej. Przy okazji stało się ja-
sne, że wśród wielu wspólnych 
przedsięwzięć, łączących Berlin 
i  Wrocław, Pociąg Kultury jest 
połączeniem symbolicznym i staje 
się pociągiem kultowym.

Potwierdziło to także jury na-
grody Europejska Marka Kultury 
2017. 9 listopada w Wintergarten 
Varieté w  Berlinie, w  obecno-
ści 500 zaproszonych gości ze 
sfer gospodarki, kultury, poli-
tyki i  mediów, Pociąg Kultury 
– Kulturzug został wyróżniony 
nagrodą Europejska Marka Roku 
2017 w kategorii Trend.

Tak oto złom przemienił się 
w  przodującą markę. Pociąg 
Kultury stał się małym cudem 
– europejskim cudem w czasach 
nie zawsze europejskich.

 Uwe RADA
 ■ Dziennikarz berlińskiej gazety 

„die tageszeitung”, publicysta, 
pisarz, autor m.in. książki „Odra 
– życiorys pewnej rzeki”

W pociągu organizowane są także koncerty.  Fot. Olivier SPATZ

Redakcja: Bogdan Twardochleb (bogdan.
twardochleb@24kurier.pl).
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