
ZA ZASŁUGI dla 
polsko-niemieckiego 
zrozumienia, zaanga-
żowanie dla pojedna-
nia między obu na-
rodami, za pełnienie 
funkcji budowniczego 
mostów między Pol-
ską a  Niemcami – 
Zbigniew Czarnuch 

z  Witnicy odbiera dziś (24 września) 
w Haus Brandenburg w Fürstenwalde nad 
Sprewą Nagrodę Fundacji Brandenburskiej.

Zbigniew Czarnuch jest emerytowa-
nym nauczycielem historii, pedagogiem, 
przez wiele lat był harcerzem. Mieszka 
w Witnicy między Kostrzynem a Gorzo-
wem. Jest badaczem i  popularyzatorem 
dziejów regionu, wybitnym znawcą historii 
Nowej Marchii, autorem licznych książek 
i artykułów, guru lubuskich regionalistów, 

niezrównanym gawędziarzem, niezmordo-
wanym inspiratorem. W Witnicy stworzył 
Park Drogowskazów i  Słupów Milowych 
Cywilizacji, lokalne muzeum, lapidarium. 
Jest współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół 
Witnicy, pomnika losów mieszkańców Vietz/
Witnicy, inicjatorem powołania Polsko-Nie-
mieckiego Stowarzyszenia „Pro Europa 
Viadrina”, członkiem redakcji „Rocznika 
Historii Regionu Warty”, organizatorem 
i  moderatorem regionalnych i  lokalnych 
spotkań polsko-niemieckich, poświęconych 
miejscowej historii oraz losom Polaków 
i Niemców.

Jest laureatem Orderu Uśmiechu, 
przyznawanego przez Dziecięcą Kapitułę, 
i Nagrody im. Georga Dehio, przyznawanej 
przez Niemieckie Forum Kulturalne ds. 
Europy Wschodniej.

Dokonania Zbigniewa Czarnucha nie 
mają sobie równych.  (b)

– W INGUSZETII Ruscy z FSB zabili mi 
męża. Widziałam, jak znikają ludzie. 
Żołnierze w kominiarkach wpadali do domu 
i przystawiali kałacha do głowy. Mam się teraz 
bać kilku pijanych neonazistów? – uśmiecha 
się Tamara w niebieskim hidżabie. W ubiegłą 
sobotę na plac zabaw w Torgelow Drögeheide 
przyszli „nacisty” i pobili Rusłana.

Rusłan ma 39 lat. Zanim trafił do domu azy-
lantów w Torgelow-Drögeheide był w Inguszetii 
policjantem. Ale pewnego dnia agenci FSB (ro-
syjskiej bezpieki) kazali mu donosić na swoich. 
Sąsiadów, znajomych, kolegów. Miał dwa wyjścia: 
albo zostać szpiclem, albo tej samej nocy spa-
kować rzeczy i  zniknąć. Po dwóch miesiącach 
znalazł się w Berlinie, w osiedlu kontenerowym 
w Marzahn-Hellersdorf. Nie chce opowiadać, jak 
tam trafił ani co tam robił. Poznał Tamarę i jej 
małego syna, Basyra, też z Inguszetii. Teraz są 
razem w domu azylantów w Torgelow-Drögeheide.

Torgelow ma 10 tysięcy mieszkańców, leży 
blisko granicy. Wielu szczecinian zna je dobrze, 
zwłaszcza słowiański skansen Ukranenland. Oto-
czone lasami osiedle Drögeheide jest pod mia-
stem. Asylenbewerberheim Torgelow-Drögeheide, 
czyli dom dla ubiegających się o status uchodźcy, 
składa się właściwie z dwóch domów. Typowych, 
postenerdowskich bloków z  wielkiej płyty, lecz 
już zmodernizowanych. Mieszka w nich teraz 167 
uciekinierów z Syrii, Afganistanu, Iraku, północnej 
Afryki, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, głównie 
z  Kaukazu. Bloki sąsiadują z  innymi, identycz-
nymi, ale tam na domofonach widzi się już tylko 
niemieckie nazwiska. Całe to blokowisko, niegdyś 
zamieszkane przez wojskowych z pobliskich ko-
szar, otoczone jest wianuszkiem malowniczych 
domków z ogródkami, wymuskanymi trawnikami 
i eleganckimi podjazdami. Przy wyjeździe z osiedla 
stoi market NORMA, wokół szumi sosnowy las.

W Inguszetii była pielęgniarką
Na pierwszy rzut oka sielanka. Senna atmosfera 

leśnego letniska. Ludzi nie widać. Oprócz drobnej 
kobiety w niebieskim hidżabie i małego chłopczyka 
na placu zabaw. Na pytanie: – „Sprechen Sie ein 
bisschen Deutsch?” kobieta wcale nie ucieka, 
uśmiecha się i chętnie podejmuje rozmowę. Ma na 
imię Tamara, jest z Kaukazu, z Inguszetii, ma 40 lat. 
Mały chłopczyk to Basyr, jej syn. Są w Niemczech 
od półtora roku, skończyła nawet kurs językowy, 
ale wolałaby mówić po rosyjsku. W Inguszetii była 
pielęgniarką, a jak zamknęli szpital, opiekowała się 
chorymi w domach. Albo rannymi, bo za Kadyrowa 
(prorosyjski prezydent Czeczenii) zaczął się na 
Kaukazie terror. Napady, porwania, pobicia. Wpa-
dali do domu – w maskach, przykładali kałacha do 
głowy i brali co chcieli. Pięć lat temu agenci FSB, 
rosyjskiej bezpieki, zabili jej męża, bo nie chciał 
im oddać samochodu. Została sama z dzieckiem. 
Mówi, że brała udział w demonstracjach przeciwko 
Kadyrowowi, ale ich organizator zniknął pewnego 
dnia. Postanowiła uciec.

A tutaj? Spokój. Nawet za bardzo. Starzy 
Niemcy tu mieszkają. Niektórzy sami, niektórzy 

w  domach seniora. Tamarze jest ich żal. – „U 
nas, w islamie, starzy ludzie mieszkają z rodziną. 
Nie sami, nie wśród obcych. Ja tego co tu jest 
nie panimaju”.

Mogłaby tu pracować jako pielęgniarka, opie-
kunka, ale to zależy od urzędu w Ueckermünde. 
Ciężko. Trzeba mieć papiery, znać język. A Tamara 
nawet nie wie, czy tu zostanie, bo jej wniosek o azyl 
wciąż leży i czeka.

Nacisty przychodzą w sobotę
Na placu zabaw w  Torgelow-Drögeheide stoi 

latarnia, oblepiona ulotkami neonazistowskiej 
NPD: „Cudzoziemcy raus”, „Nie dla domu azylan-
tów”, „Nie jesteśmy sozialamtem świata”, „Kara 
śmierci dla pedofili”. Kto to nakleja? – „Nacisty” 
– mówi Rusłan, przyjaciel Tamary, który właśnie 
nadjechał na rowerze.

Przychodzą tu w sobotę, kupują piwo w NORMIE, 
wypijają na placu zabaw i straszą. Dwie niedziele 
temu jakaś Niemka jeździła po placu motorem, 
Rusłan zwrócił uwagę, że są przecież dzieci. Po 
chwili wróciła z  kolegą, Rusłan dostał w  twarz. 
Policja, owszem, przyjechała, ale nikogo już nie 
było. To się zdarza co jakiś czas. Na wiosnę była 
bójka, młody Afgańczyk dostał nożem w rękę od 
miejscowych. W  sierpniu wybuchł nawet mały 
pożar, bo obrzucili heim fajerwerkami.

– To też się zdarza co jakiś czas – mówi Tamara, 
ale nie zawsze jest pożar i  nie zawsze wzywają 
policję. – Ja nacistow nie bajusja, u  nas gorsze 
widziała. Ja ich nawet rozumiem, jakby do nas 
prijechali, byłoby tak samo.

Konflikty między azylantami też się zdarzają. 
Bywa, że w ruch idą pięści, noże. – „Najgorsi są 

ci Czeczeni” – mówi Rusłan. – „Nas, Inguszów, nie 
lubią, czarnych nie lubią. Awanturują się. Inter-
weniuje policja. A nacisty się cieszą”.

Inaczej niż w raju
Im dłużej jesteśmy w Torgelow-Drögeheide, tym 

mniej sielanki. Przed blokiem stoi śniady chłopiec, 
może mieć z 14 lat. – „Ich bin Syrer” – odpowiada 
po niemiecku, trochę przestraszony. Chodzi do 
szkoły w Torgelow, ma niemieckich kolegów. Po-
doba mu się tutaj, chce się uczyć. Ale imienia nie 
poda, nie chce, nie może. Z balkonu wychyla się 
czujnie jego matka, chłopiec natychmiast przerywa 
rozmowę i znika. Z okien i balkonów patrzy na nas 
badawczo coraz więcej oczu. – „Journalisten aus 
Stettin?” – pyta jakaś Niemka, zapewne opiekunka 
azylantów. – „Do środka nie można wchodzić, tylko 
na zewnątrz”.

Na zewnątrz, na trawniku, siedzi dwóch czar-
noskórych młodzieńców. Piją piwo z  puszki. Na 
nasz widok podrywają się z ziemi. Lekko spłoszeni 
odpowiadają na pytania. Tak, są z Erytrei, jeden 
ma na imię Samuel, drugi Awet. Są od niedawna. 
Mówią łamanym angielskim. Napięcie trochę spada, 
gdy dowiadują się, że nie jesteśmy z  Jobcenter. 
Pozują do zdjęcia i oddychają z ulgą, gdy wreszcie 
się żegnamy i życzymy „good luck”.

Odkąd w  marcu 2015 r. nasiliła się migracja 
z północy Afryki i Bliskiego Wschodu, dom azylantów 
w Torgelow-Drögeheide jest regularnie nawiedzany 
przez aktywistów NPD, działaczy proazylanckiej 
DemokratieLaden, politycznie poprawnych i nie-
poprawnych polityków i dziennikarzy. Plac zabaw 
wygląda jak miejsce politycznych wieców: z jed-
nej strony NPD-owskie ulotki, z  drugiej graffiti 
z napisem: „Sachsen raus!”. Po antyimigranckich 
hecach w  saksońskim Heidenau, to Saksonia, 
a nie Meklemburgia-Pomorze Przednie stała się 
symbolem prawicowej ksenofobicznej ekstremy. 
Na Facebooku powstała nawet strona wzywająca 
do usunięcia Saksonii z  federacji niemieckiej 
i w ogóle z Europy.

Z jednej strony Niemcy demonstrują swoją 
solidarność z uchodźcami, spontanicznie organi-
zują pomoc i okazują bezinteresowną gościnność, 
z drugiej – w tych samych Niemczech narasta lęk 
i nieufność do rodzimej Asylpolitik, jak na przy-
kład w meklemburskim Teterow, gdzie z powodu 
azylantów miejscowi wypadli z kolejki po miesz-
kania komunalne.

*  *  *
Gdy wracamy z  Torgelow, mijamy po drodze 

Löcknitz. A tam, na starym murze poradzieckich 
magazynów wojskowych, napis, malowany zapewne 
jakąś prawicową ręką: „Arbeit statt Asylanten” 
(„Praca zamiast azylantów”). Niedawno jakaś inna 
ręka skreśliła „statt”, zamieniając napis na: „Arbeit 
für Asylanten” („Praca dla azylantów”). Spór trwa.

 Witold BACHORZ
 ■ * Szczecinianin, mieszka w  Pampow, wolny 

dziennikarz, prowadzi portal www.pogranicze24.info.

PS Tamara i Rusłan nie zgodzili się na publikację 
swoich zdjęć ze względu na sytuację w ich kraju. Ich 
imiona zostały zmienione.

Dokończenie ze str. I

Nierzadko wędrowcy gubią się 
w  regionie granicznym. Zanim 
poprowadzi mnie rzeka, warto 
cofnąć się w przeszłość.

*  *  *
Wędrówka zaczyna się siedem-

dziesiąt kilometrów na wschód 
od Berlina i  dwadzieścia przed 
granicą. Na Wzgórzach Seelow od-
rzańska ofensywa Armii Czerwonej 
zostawiła spustoszony krajobraz. 
Jeszcze dziś odnajduje się i chroni 
zwłoki zabitych. W kwietniu 1945 
roku, w ostatniej wielkiej bitwie 
drugiej wojny światowej, zginęło 
tu około 47 tysięcy żołnierzy ro-
syjskich, niemieckich i polskich. 

Deszczownia zrasza wodą 
trawnik i  bezimienne groby na 
radzieckim cmentarzu wojskowym. 
Z pomnika patrzy w dal czerwo-
noarmista z brązu.

Bundestrasse 1 z Seelow w stro-
nę Odry rozcina krajobraz jakby 
była pociągnięta od linii. Wysokie 
jak domy kombajny suną przez 
bezkresne pola zbóż. W jęczmieniu 

zniknął sarniak. Za co drugim pło-
tem ujada napis: „Uwaga, zły pies”. 
Jednorodzinne domki, rozsypane 
przed Küstrin-Kietz, oddalone są 
od siebie na grzeczną odległość. 
W trzecim domku z lewej, naprze-
ciw cmentarza, mieszka Karl-Heinz 
Henschel. Ma 89 lat, srebrnosiwe 
włosy zaczesane do tyłu i bystre 
spojrzenie.

Jeszcze przez początkiem wojny 
Henschel przeniósł się z rodziną 
ze wschodniej na zachodnią stronę 
Odry, na gospodarstwo, na którym 
mieszka do dziś. Dom jego dzie-
ciństwa stoi w Polsce. Gdy w 1946 
roku wrócił z angielskiej niewoli, 
jego rodzinny Küstrin nazwano 
nagle Kostrzyn. Był odgrodzony 
od pozostawionego w Niemczech 
cypla Küstrin-Kietz po drugiej 
stronie rzeki.

– Polacy bardzo ucierpieli od 
nas, Niemców. Tego nie wolno 
nam zapomnieć – Henschel za-
biera mnie ze sobą przez stalowy 
most, obok kantora wymiany wa-
lut i stacji benzynowej. Co kilka 
tygodni ten emerytowany nauczy-
ciel odwiedza swój rodzinny dom 
w Polsce. Małżeństwu, które tam 

mieszka, zanosi praliny i  dobre 
wino. To jest jego sposób budo-
wania mostów. Nie nauczył się 
języka polskiego „z wszystkimi 
tymi szepczącymi dźwiękami”. 
Dlatego w czasie odwiedzin milczy, 
boi się, żeby nie został źle zrozu-
miany: – Cóż wielkiego mógłbym 
im powiedzieć? Że jako chłopiec 
mieszkałem w ich domu?.

Henschel żegna mnie na par-
kingu przy wejściu do polskich 
Pompei, ukrytych za gęstymi krze-
wami. W 1945 roku, krótko przed 
końcem wojny, Küstrin ogłoszono 
twierdzą, aby zatrzymać pochód 
Armii Czerwonej na stołeczny Ber-
lin. Podczas ciężkich walk został 
prawie kompletnie zniszczony. 
Pół wieku po zakończeniu wojny 
Polacy zaczęli porządkować stare 
bastiony, rozsypujące się miasto 
ruin pod zaroślami: fundamenty, 
resztki okien, schody.

*  *  *
Odra nieczęsto obiera prostą 

drogę. Raz po raz kryje się za 
trzcinami. Kot wycieńczony upa-
łem łazi ze swoimi małymi wokół 

czołgu przed Muzeum I  Armii 
Wojska Polskiego: „Zamknięte do 
odwołania”.

Minęło pięć dni, za mną 80 
kilometrów. Osinów Dolny leży 
dokładnie przy moście granicznym 
i  jest znany z  największego na 
świecie zagęszczenia zakładów 
fryzjerskich. Skorzy do zakupów 
niemieccy emeryci suną do Oder 
Center Berlin – „największego dla 
Berlina targowiska polskiego”, 
mimo że stolica Niemiec odda-
lona jest stąd o  ponad godzinę 
drogi samochodem. Niemal od 
upadku żelaznej kurtyny hala 
targowa w dawnej papierni żyje 
z  niemieckiego upojenia okazją 
do tanich zakupów. Wszystko musi 
być billig – tanie.

Siedemset stoisk, w hali i przed 
nią, kipi tandetą i kiczem. Pachnie 
szaszłyk i tanie plastiki. Ogrodo-
we krasnale stoją stłoczone, pod 
sztangami papierosów błyszczą 
słoiki z  małosolnymi: – „Tabak? 
Schon gekauft. Nächstes Mal bitte 
hier!”. Z  wszystkich głośników 
dudni niemiecki przebój. Niektórzy 
kupujący starają się o „dzień do-
bry”, „dziękuję”. Wreszcie mówią 

Hallo, danke. No i tschüss.
Następnego dnia seniorzy w ja-

skrawych, kolorowych trykotach 
przemykają ścieżką rowerową 
Oder-Neisse (Odra-Nysa), kaja-
karze pływają przez niewidoczną 
granicę. Po trzydziestu kilome-
trach dostrzegam następny most. 
Tablica: Krajnik Dolny kieruje do 
pobliskiej Doliny Miłości.

*  *  *
W czasie jego długiej nieobec-

ności baronowa Anna Sophie von 
Humbert umyślnie urządziła dla 
niego ten zaczarowany park. Przed 
więcej niż 160 laty pozdrawiała 
swego małżonka, Carla Philip-
pa, chorągwią rozpiętą między 
dwoma bukami: „Witaj w dolinie, 
którą stworzyła miłość”. Ścieżki 
wiją się przez zalesione wzgórza 
z rozległym widokiem nad doliną 
Odry. Kwitną róże. Nowym panem 
w Parku Miłości jest Ryszard Ma-
tecki: ciemne oczy, przystrzyżona 
bródka, 50 lat. Zanim w  latach 
dziewięćdziesiątych on i jego żona 
Małgorzata uciekli od miejskiego 
życia w Szczecinie i zamieszkali 

w domu z XVIII-wieku, poznawał 
historię regionu.

Przeszłość powinna stać się 
przyszłością wsi. Przy pomocy 
szczecińskiej organizacji ochrony 
przyrody i środków unijnych oży-
wił ten prawie zapomniany park.

Wiele par zakochało się tu wcze-
śniej. Młodzi mężczyźni padali na 
kolana przed swoimi ukochanymi. 
Po 1945 roku park zasnął jak śpiąca 
królewna. Dolina Miłości w Zatoni 
Dolnej, która wcześniej nazywała 
się Niedersaathen, leżała w pasie 
granicznym, a tym samym na tere-
nie zamkniętym. – Odosobnienie 
doprowadziło do nieufności – mó-
wi Matecki. Światła na jednym 
brzegu, które byłyby widoczne na 
drugim, były surowo zabronione. 
Dopiero po 1989 roku rzeka znów 
połączyła ludzi.

*  *  *
– Musimy doprowadzić do 

tego, żeby Niemcy nie wracali 
do siebie zaraz po zatankowa-
niu benzyny – mówi Przemysław 
Konopka, koordynator spotkań 
w  stowarzyszeniu Park Doliny 
Dolnej Odry w Schwedt. Pierwszy 
transgraniczny obszar chronionej 

przyrody ciągnie się stąd aż do 
bram Szczecina. Konopka ma tutaj 
zbliżać Polaków i Niemców.

Schwedt troszczy się o dobre 
sąsiedztwo, organizując dwuję-
zyczne przedstawienie teatral-
ne w Uckermärkische Bühnen, 
wspólne imprezy muzyczne i spor-
towe. W szpitalu pracuje wielu 
polskich lekarzy.

Docieram do ostatniej nie-
mieckiej wsi przed granicą. Tylko 
kilka kilometrów od Szczecina 
Marta Szuster pokazuje, jak może 
wyglądać przyszłość. Jest wize-
runkową kobietą pogranicza, 
pierwszą Polką w radzie gminy. 
O jej wyborze informowano w ca-
łym regionie. Razem ze swoimi 
rodzicami prowadzi zakład opieki 
w  Hamburgu, wędruje między 
Odrą a Łabą, między gminą Me-
scherin, a rodzinnym Szczecinem.

Polacy osiedlają się w wiosecz-
ce od lat. Rodziny kupują puste 
domy z ogrodami lub place pod 
budowę, znów rozbrzmiewa gwar 
dzieci. Około 35-letnia kobieta 
pokazuje domy, które są do sprze-
daży, i domy, w których mieszkają 
polscy znajomi. Na niemieckiej 
prowincji żyje się taniej i  spo-
kojniej niż w  Szczecinie. Jest 
to szansa dla starzejących się 
gmin, z których młodzi Niemcy 
wyjechali. Ma się rozumieć, że 
wspólne życie Niemców i Polaków 
w  wielu przygranicznych wio-
skach możliwe jest także dlatego, 
że tacy ludzie, jak Marta Szuster, 
są tłumaczami i pośrednikami. 
Jej syn i  córka wychowują się 
w dwóch językach, przedszkole 
jest mieszane, krąg przyjaciół 
też: – Nasze dzieci są pierwsze, 
dla których region graniczny jest 
małą ojczyzną, Heimatem. Nie 
wyjadą stąd, bo tuż za drzwiami 
domu mają Szczecin, gdzie będą 
mogły studiować.

*  *  *
Szczecin może być sercem 

regionu granicznego, lokomo-
tywą, która pociągnie za sobą 
strukturalnie słabe wioski. Po 
dziesięciu dniach i około dwustu 
kilometrach stoi przede mną 
tablica: Szczecin. Łamie język: 
„Schtschetschin”. Miasto, które 
ze swoim prawie pół milionem 
mieszkańców wydaje się po dzie-
sięciu dniach samotności olbrzy-
mie. Po lewej i  prawej stronie 
rzeki siedzą młodzi Polacy ze 
szklankami koktajli. Statek wy-
cieczkowy „Odra Queen” kołysze 
niemieckich turystów w kierunku 
szczecińskiego portu.

Tu Odra nie jest już rzeką 
graniczną. Płynąc przez miasto, 
wnosi do niego życie.

 Isabel STETTIN

 ■ Mieszka w Stuttgarcie, w Bam-
bergu studiowała wiedzę o komu-
nikacji, filozofię i politykę, uczy się 
w  Szkole Reportażu Zwierciadło 
Czasu Güntera Dahla w Reutlingen 
(Badenia-Wirtembergia), pracuje 
jako wolny dziennikarz dla prasy, 
telewizji i mediów internetowych.
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Oświetlony most nad Odrą  Fot. SCHWEDT

Gmach Teatru Pomorza Przedniego Fot. b.t.

Samuel i Awet z Erytrei

Isabel Stettin  Fot.: Uli REINHARDT

Odra przed Szczecinem, w okolicach Gryfina/Mescherin Fot.: Ludwig ANDER-DONAT

4578-15-B, C

Pieszo wzdłuż granicy

OD NAJBLIŻSZEGO piątku do 
najbliższej niedzieli swoje 750-le-
cie obchodzi Schwedt. Program, 
który przygotowywano trzy lata, 
jest imponujący. W niedzielę o 
godz. 10 zacznie się korowód uli-
cami miasta, w którym ponad 
1300 mieszkańców, ubranych w 
historyczne stroje, przedstawi 
jego dzieje.

Różnorodne wydarzenia będą 
prezentowane na kilkunastu sce-
nach nad Odrą, w parku Huge-
notów, na rynku Starego Miasta, 
w parku przed Uckermärkische 
Bühnen.

Już w piątek (godz. 19-20) artysta 
światła Dietmar Korth oświetli dom 
przy Fischerstasse 10 ponad trzystu 
obrazami z historii Schwedt. W 
piątek i sobotę od godz. 22 barwnie 
oświetlony będzie most przez Odrę 
i promenada. Od piątku (godz. 17) 
do niedzieli (godz. 17) w parku Hu-
gentów biwakować będą regimenty 
pruskich grenadierów, ułanów, 
dragonów, artylerii i kawalerii 
w mundurach z przełomu XVIII/
XIX w., na Starym Mieście będą 
serwowane regionalne specjały, 
na Berliner Straße przygotowano 

atrakcje dla dzieci, a na Vierrade-
ner Straße i Flinkenberg jarmark 
średniowiecznych rzemiosł. W 
kościele św. Katarzyny (piątek, 
godz. 19) Pruska Orkiestra Kame-
ralna z Prenzlau wykona utwory 
Johanna S. Bacha napisane dla 
księcia Christiana Ludwiga von 
Brandenburg-Schwedt.

Oficjalnie jubileusz zacznie 
się w sobotę o godz. 10 przed 
Uckermärkische Bühnen. Wśród 
sobotnich atrakcji zapowiadane 
są występy zespołów muzycznych, 
święto elfów, rejsy repliką słowiań-
skiego statku, wycieczki helikopte-
rem, motocross, zwiedzaniestarej 
łaźni żydowskiej (o godz. 17 z kon-
certem muzyki żydowskiej wystąpi 
tam Karsten Troyke), wystawy, a 
o godz. 21 multimedialny show i 
fajerwerki.

W niedzielę w kościele św. 
Katarzyny odprawione zostanie 
nabożeństwo ekumeniczne (godz. 
11). W korowodzie, który przejdzie 
reprezentacyjną aleją Lipową 
(Lindenallee), będzie przedsta-
wionych czterdzieści obrazów z 
dziejów Schwedt. www.schwedt.
eu/750  (b)

STO lat temu otwarty został teatr miejski w Greifswaldzie, 
obecnie Teatr Pomorza Przedniego. Dziś, 24 września, odbywa 
się w Greifswaldzie koncert jubileuszowy.

W SCHWEDT przygotowywany jest Punkt Opieki Kryzysowej 
dla uciekinierów. Władze miasta zaprezentowały go niedawno 
mieszkańcom. Na dzień otwarty przyszło 300 osób. Wyjaśnień 
udzielali burmistrz Schwedt, przedstawiciele władz powiatu, policji, 
stowarzyszeń i organizacji, zajmujących się integracją uciekinierów 
i walką z ksenofią, przemocą i rasizmem.

REPORTAŻ  Azylanci Torgelow-Drögeheide

Witamy w raju

MIGRACJE  2,7 proc. stałych mieszkańców

Obcokrajowcy 
w Schwedt

FESTYN Trzy dni atrakcji

750-lecie miasta 
Schwedt

TEATR  Współpracuje z Operą na Zamku

Jubileusz teatru 
w Greifswaldzie

TEATR Pomorza Przednie-
go współpracuje ze szczecińską 
Operą na Zamku. Orkiestry obu 
teatrów zagrały w koncercie inau-
gurującym nowy sezon artystyczny 
w operze szczecińskiej, a kilka dni 
wcześniej wystąpiły w Greifswal-

dzie. Wykonały utwory, napisane 
sto lat temu, w  roku, w  którym 
mimo trwającej pierwszej wojny 
światowej otwarto greifswaldzki 
teatr: V Symfonię Jeana Sibeliusa 
i III Symfonię Karola Szymanow-
skiego.  (b.t.)

SYLWETKI  Uroczystość w Haus Brandenburg

Nagroda dla Zbigniewa 
Czarnucha

W CZASIE spotkania podano, że w dniu 
17 września na stałe zameldowanych było 
w Schwedt 829 obcokrajowców, co daje 
2,7 proc. liczby stałych mieszkańców. Jeden 
obcokrajowiec przypada na 36 Niemców.

Wśród obcokrajowców 668 osób (80,6 
proc.) to Europejczycy, spośród nich 416 
ma obywatelstwo Unii Europejskiej, w tym 
316 polskie, 170 państw b. ZSRR (oprócz 
państw bałtyckich), 63 b. Jugosławii (bez 
Słowenii i  Chorwacji), 16 tureckie, troje 
innych państw Europy.

127 obcokrajowców (15,3 proc.) to 
Azjaci, w  tym 44 to obywatele państw 

azjatyckich b. ZSRR, 83 – innych państw 
Azji, spośród nich 31 pochodzi z Syrii, 30 
z Wietnamu, dziewięciu z Chin.

W Schwedt mieszka 18 Afrykańczyków, 
w tym sześcioro z obywatelstwem libijskim 
i czworo somalijskim. Zameldowanych jest 
siedmiu Amerykanów. Dziewięciu obco-
krajowców nie ma obywatelstwa żadnego 
państwa.

119 osób, czyli 14,4 proc. wszystkich 
obcokrajowców, pochodzi z  tzw. krajów 
ucieczek. To 0,4 proc. wszystkich miesz-
kańców Schwedt. Jeden uciekinier przypada 
na 252 Niemców.  (www.schwedt.eu)

Fot. b.t.


