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Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,
Pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie sporem, jaki od pewnego czasu istnieje pomiędzy
Uniwersytetem Szczecińskim, a Akademią Europejską Kulice-Külz, dotyczącym pałacu Bismarcków w
Kulicach.
Z pewnością zdaje Pan sobie sprawę, że decyzja o sprzedaży nieruchomości wiąże się z
koniecznością wyprowadzenia się Akademii Europejskiej Kulice-Külz, powołanej przez Fundację
Europea Pomerania, a prowadzonej przez panią Lisawetę von Zitzewitz. Warto jednak wziąć również
pod uwagę to, że pozbawiając Akademię siedziby, w której funkcjonowała od wielu lat, zaprzepaszcza
się także cały dorobek tej instytucji. Współpraca transgraniczna jest jednym z podstawowych
elementów spajających współczesną Europę. Działania te podejmowane są z myślą o mieszkańcach
regionów, o możliwościach wzbogacania i ulepszania ich życia na bardzo licznych płaszczyznach. Są
one przejawem i wynikiem chęci i potrzeby nawiązywania wspólnych inicjatyw i ich efektywnego,
wspólnego realizowania.
Decyzja Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, wyrażona stosowną uchwałą, niweczy starania
wielu ludzi i może mieć zły wpływ na kształt stosunków między Pomorzem Zachodnim, a Pomorzem
Przednim – Brandenburgią, jak również na ogólnie pojęte stosunki polsko-niemieckie. A należy
pamietać, że na osiągnięty dotąd poziom współpracy przez całe lata pracowało wiele osób i instytucji.
Rozumiem jednak, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Szczecińskiego jest na tyle
niezadowalająca, że utrzymanie pałacu w Kulicach przekracza możliwości uczelni. Zwracam się
jednak z prośbą o odstąpienie od pomysłu sprzedaży nieruchomości i rozważenie przekazania jej
samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego. Ważniejsza bowiem niż osiągniety w wyniku
sprzedaży zysk finansowy jest dbałość o zachowanie tradycji oraz kontynuacja i intensyfikacja działań
wspierających i umożliwiających współpracę polsko-niemiecką nie tylko na poziomie regionalnym, ale
także w szerszym ujęciu. Takie rozwiązanie zapewni możliwość kontynuacji działań na rzecz
współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Niemcami, zniesie obowiązek finansowy utrzymania
nieruchomości, spoczywający dotąd na Uniwersytecie Szczecińskim, ale pozwoli także Senatowi
uczelni na wycofanie się z wątpliwej w aspekcie społecznym decyzji. Sprzedaż nieruchomości w
Kulicach może być bowiem odebrana jako brak poszanowania woli i decyzji Philipa von Bismarcka, za
którego sprawą pałac został odrestaurowany i za którego wolą służyć miał nawiązywaniu, rozwijaniu i
umacnianiu współpracy polsko-niemieckiej.
Liczę na to, że dostrzeżenie negatywnych konsekwencji związanych z planem sprzedaży
nieruchomości oraz zrozumienie dla wagi i konieczności pielęgnowania współpracy regionalnej między
Polską a Niemcami spowoduje, że Senat Uniwerstetu Szczecińskiego podejmie decyzję o przekazaniu
nieruchomości w Kulicach Województwu Zachodniopomorskiemu, co pozwoli na kontynuację ważnych
społecznie działań na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.
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