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Dzień dobry w Pampow!
NIEDOBRZE. Sprawa pojednania polsko-niemieckiego w przygranicznym
Pampow koło Blankensee zawisła na włosku. A dokładniej – na pasku
klinowym od polskiej betoniarki.
BYŁO tak: kiedyś, jeszcze przed
Schengen, Gerhard z Pampow kupił
w szczecińskiej Castoramie nowiutką,
pomarańczową, tanią betoniarkę. Gdy
tylko skończyła się gwarancja, pękł
pasek klinowy i betoniarka stanęła.
Wtedy Gerhard przekonał się po raz
pierwszy, jak bardzo nieznajomość
języka polskiego szkodzi. Serwisanci

z Castoramy na widok Niemca oznajmili,
że takie paski wycofano już z produkcji
i doradzili kupno nowej, równie pomarańczowej i niedrogiej betoniarki.
Ponieważ Gerhard kłócić się po polsku nie umiał, rozgoryczony wrócił do
swojej wioski z silnym przekonaniem,
że z tymi złośliwymi Polakami to nawet
paska nie da rady załatwić. Wstawił

zepsutą betoniarkę do warsztatu, gdzie
czekała cierpliwie na wejście Polski do
strefy Schengen. Do tego czasu Gerhard
i jego sąsiedzi mieli o Polsce i Polakach,
w związku ze sprawą betoniarki, jak
najgorsze zdanie.
Gorsze mieli tylko o swoich rodakach,
Niemcach z Zachodu, czyli Wessis.
– Lepiej mieć dziesięciu Polaków za
sąsiadów niż jednego Wessi – mawiał
Gerhard (Ossi).
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Zakończenie roku szkolnego w „Gospodzie u Alicji” w Blankensee
PUBLICYSTYKA

Fot. Witold BACHORZ

„NASZE państwo ma otwarte granice, nawet jeśli
jednostronnie” – to zdanie oraz uderzające określenie
czasu: „przed wojną…, po wojnie…” szczególnie utkwiło
mi w pamięci po wyjątkowym spotkaniu z wyjątkową
osobą, panią profesor Giuli Alesania, prorektor Międzynarodowego Uniwersytetu Czarnomorskiego w Tbilisi,
matką Michała Saakaszwilego, prezydenta Gruzji. Była
niedawno w Szczecinie. Prawie trzy godziny trwało
jej otwarte spotkanie w salach szczecińskiego zamku.
Zapytana o wrażenia z kilkugodzinnej wizyty
w Europaschule – Niemiecko-Polskim Gimnazjum
w Löcknitz, nie odpowiedziała wprost. Opowiedziała
o wysiłkach budowania w Gruzji otwartego społeczeństwa obywatelskiego, porozumienia, współpracy,
tolerancji i zgodnego życia oraz nowoczesnej świadomości państwowej w wieloetnicznych i wieloreligijnych realiach gruzińskiego państwa. A przecież
przezwycięża ono traumę niedawnej brutalnej wojny
z sąsiednim mocarstwem, wewnętrznych konfliktów,
walk i podziałów oraz balastu długotrwałej sowietyzacji społecznej i mentalnej.
***
Jak to się ma do realiów naszego polsko-niemieckiego
pogranicza, z którego dorobku jesteśmy dumni i którego doświadczeniami chętnie dzielimy się z gośćmi?
Sąsiedzka tolerancja i szacunek, międzykulturowe
zrozumienie, empatia i inspiracja, otwarte nowoczesne
społeczeństwo obywatelskie są wartościami, które
same nie spadają z nieba. Nie są też oczywiste – są
warunkowe. A wojna, ludzkie cierpienie, śmierć,
zniszczenia kraju, dorobku ludzkiego życia, nienawiść
i zemsta – jako inna możliwość rozwoju sytuacji – nie
znikają we współczesnym świecie. Wojna, którą przeżyli
nasi rodzice i z której skutków wyciągamy wnioski
w stosunkach między Polakami i Niemcami na naszym
sąsiedzkim, przyjaznym i swojskim pograniczu, gdzie
indziej toczyła się wczoraj, w niejednym miejscu toczy
się dziś, a gdzieś wybuchnie jutro.
***
Czasami nie doceniamy tego, że my schylamy się po
coś, po co gdzie indziej trzeba się wspinać wysoko na
palce. Nie jesteśmy pępkiem świata, nie zapominajmy
o tym. Wciąż uczmy się mądrości i szukajmy inspiracji wszędzie, gdzie tylko można, również u Gruzinów
budujących wielonarodowe i wieloreligijne pokojowe państwo w wielonarodowym i wieloreligijnym
sąsiedztwie.
Andrzej KOTULA

Stocznie w Stralsundzie i Wolgaście na granicy bankructwa

TERMINY

Wakacje
za miedzą

Wszystko w rękach Brukseli
RZĄD Meklemburgii-Pomorza Przedniego zdecydował
o poręczeniu kredytu w wysokości 152 mln euro na ratowanie
stoczni P+S w Stralsundzie i Wolgaście. To dopiero początek
walki o przetrwanie przedsiębiorstw. O wszystkim zdecyduje
Bruksela.
152 MLN euro to zaledwie połowa sumy potrzebnej na ratowanie
przedsiębiorstw w Stralsundzie
i Wolgaście. Jest to tzw. wsparcie
pomostowe, które ma zapewnić
stoczniom przetrwanie najbliższych
miesięcy do czasu, gdy opracowany
zostanie program ich restrukturyzacji. W sumie, by uchronić stocznie
przed bankructwem, potrzeba około
300 mln euro. Oba przedsiębiorstwa
od dawna borykają się z problemami. Wpływ na sytuację finansową
miało m.in. nieoddanie w terminie
dwóch promów zamówionych przez
spółkę Scandlines, kryzys branży
stoczniowej, a także rosnące odsetki
za niespłacone długi z przeszłości.

Ryzyko dla budżetu
Erwin Sellering, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego,
ogłaszając decyzję o poręczeniu
kredytu, przyznał, że jest świadomy,
iż ryzykuje budżetem całego landu.
– To była trudna decyzja i trzeba
przyznać otwarcie, że nie jest ona
wolna od zagrożeń dla budżetu

landu – stwierdził na konferencji
prasowej. – Przed nami jeszcze
wiele trudnych rozmów.
Trudne rozmowy będą toczyły
się w najbliższych tygodniach i miesiącach nie tylko z Komisją Europejską, ale także z pracownikami
i kooperantami przedsiębiorstw.
Z pierwszych negocjacji z Brukselą wynika, że unijni komisarze
są skłonni zaakceptować pomoc
publiczną dla niemieckich stoczni
tylko na określonych warunkach.
Jednym z nich jest to, że 40-procentowy udział w ratowaniu przedsiębiorstw będą mieli pracownicy
i podwykonawcy stoczni.
Od stoczniowców przedsiębiorstwa zamierzają uzyskać 68
mln euro. Stoczniowe związki
zawodowe w Stralsundzie i Wolgaście zgodziły się na to, by pracownicy przez najbliższe trzy lata
zrezygnowali m.in. z dodatków
urlopowych, bonów świątecznych
i płatnych nadgodzin. W zamian za
to mają otrzymać udziały w przedsiębiorstwie. Na jakich dokładnie

zasadach ma się to odbyć, jeszcze
nie wiadomo.
– Koncepcja restrukturyzacji
stoczni jeszcze nie powstała, dlatego trudno w tej chwili mówić
o sposobie przyznawania pracownikom udziałów w przedsiębiorstwie – mówi Gerd Lange,
rzecznik Ministerstwa Gospodarki,
Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
Dużo trudniejsze mogą okazać
się rozmowy z kooperantami stoczni. Według warunków stawianych
przez Brukselę, mają oni wnieść do
pakietu ratunkowego od 20 do 40

mln euro. Komisja Europejska nie
zgadza się jednak na przekazanie
przez podwykonawców na rzecz
stoczni należności za wykonane
prace czy dostarczony towar. Kooperanci będą więc musieli wnieść
własny wkład finansowy. To może
być trudne do wynegocjowania.
Część podwykonawców nie odzyskała dotąd pieniędzy po tym, jak
w 2009 roku dwie inne stocznie,
w Rostoku i Wismarze, ogłosiły
bankructwo. Teraz obawiają się,
że będzie podobnie.
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Stocznia w Stralsundzie została kilka lat temu zmodernizowana. Statki budowane są tam w widocznej na zdjęciu hali, która zimą może być ogrzewana.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

WAKACJE w Polsce zaczynają
się jutro i potrwają, jak
zawsze, do końca sierpnia.
W Niemczech terminy wakacji
i ferii ustalają poszczególne
landy, dlatego w każdym
landzie są inne.
W Brandenburgii wakacje letnie
zaczęły się w tym roku 20 czerwca
i potrwają do 2 sierpnia. W drugiej połowie roku brandenburscy
uczniowie będą mieli ferie jesienne
(1-13 października) i bożonarodzeniowe (24 grudnia – 4 stycznia).
W
Meklemburgii-Pomorzu
Przednim wakacje zaczęły się 23
czerwca i potrwają do 4 sierpnia.
Ferie jesienne będą tam od 1 do 5
października, a bożonarodzeniowe
– od 21 grudnia do 4 stycznia.
W Berlinie wakacje trwają od
20 czerwca do 3 sierpnia. Ferie
jesienne od 1 do 13 października,
a bożonarodzeniowe od 24 grudnia
do 4 stycznia.
W Saksonii, trzecim landzie graniczącym z Polską, jest zupełnie
inaczej. Wakacje letnie zaczną się
tam dopiero 23 lipca i potrwają do
31 sierpnia. Ferie jesienne będą
trwać od 22 października do 2
listopada, a przerwa bożonarodzeniowa od 22 grudnia do 2 stycznia.
(b.t.)
5747-12-A
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Piękne świadectwa
przeszłości

Fot.: Bogdan TWARDOCHLEB

W SZCZECINIE jest w tych dniach
prof. Zbigniew Antoni Kruszewski,
politolog, współtwórca nauki o granicach
(borderology), wykładowca Uniwersytetu El
Paso (Teksas), były wiceprezes Kongresu
Polonii Amerykańskiej.
Urodził się 27 czerwca 1928 r. Warszawie. Był
żołnierzem AK, walczył w Powstaniu Warszawskim,
był w niewoli niemieckiej i w II Korpusie PSZ na
Zachodzie.
Absolwent studiów politologicznych na Uniwersytecie Stanowym w Chicago. Pracował na Uniwersytecie Nowojorskim, od 1980 r. pracuje na
Uniwersytecie El Paso.
Współpracownik i gościnny wykładowca London
School of Economics and Political Science i Polskiego
Uniwersytetu na Wychodźstwie, KUL i Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni w Japonii, Brazylii, na
Litwie, Białorusi i w Rosji, członek amerykańskich,
polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, współtwórca Polskiego Instytutu AK, twórca
Funduszu Rodziny Kruszewskich.
Autor książki „Granica Odra – Nysa a przebudowa
Polski” („The Oder – Neisse Boundary and Poland’s
Modernization”) wydanej w 1972 r., pierwszej monografii polskiej granicy zachodniej, jaka ukazała się
w USA. Autor i edytor licznych opracowań poświęconych problemom granic i mniejszości narodowych.
Do Polski i Szczecina przyjeżdża regularnie. Żywo
interesuje się polską granicą zachodnią i stosunkami
polsko-niemieckimi. Wczoraj skończył 84 lata.

(b.t.)
INFORMACJE

Nagroda dla Barlinka
PREZES Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania i jednocześnie burmistrz
gminy Barlinek, Zygmunt Ziarkiewicz, odebrał wyróżnienie za polsko-niemiecki projekt „Barlineckie
Świętojanki. Śladami historii” realizowany wspólnie
przez gminę Barlinek, miasta Schneverdingen
(Dolna Saksonia) i Prenzlau (Brandenburgia).
Jury nagrody podkreśliło, że przedsięwzięcie jest
„przykładem dobrej współpracy między samorządami”. Wyróżnienie przyznała kapituła konkursu
IV Polsko-Niemieckiej Nagrody Samorządowej organizowanego przez Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej. Uroczysta gala odbyła się w Teatrze
Współczesnym w Szczecinie w ramach VIII Forum
Samorządowego 2012. Główną nagrodę przyznano
projektowi „Eau – Wasser – woda” realizowanemu
przez gminę Pobiedziska (Wielkopolska) oraz miasta Marktheidenfeld z Dolnej Frankonii (Niemcy)
i Montfort z Bretanii (Francja). 
ola
Saksonia we Wrocławiu
PRZEDSTAWICIELSTWA w Pradze i Wrocławiu
otworzyła Saksonia. Mają służyć przedsiębiorstwom, instytucjom i stowarzyszeniom.
W komunikacie oficjalnym ogłoszonym we Wrocławiu czytamy, że otwarcie Biura Łącznikowego
(tak przedstawicielstwo nazywane jest oficjalnie)
to zwieńczenie dwuletnich przygotowań.
Przedstawicielstwa otwierał premier Saksonii
Stanisław Tillich, któremu towarzyszyli m.in. konsul
generalny Niemiec we Wrocławiu Gottfried Zeitz
i prezes Saksońskiego Biura ds. Wspierania Gospodarki Peter Notnagel. Ze strony polskiej w otwarciu
biura uczestniczył m.in. marszałek województwa
dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. 
(b.t.)
5747-12-B

niebawem rozpocząć piłkarskich
mistrzostwach Europy.
Sytuacja naszej wystawy jest
właśnie o tyle szczególna, że pokazujemy ją w czasie, gdy powszechna
uwaga Europy koncertuje się na
Polsce. W tych tygodniach z wielkim entuzjazmem Polacy wypełniają rolę gospodarza i organizatora
piłkarskiego święta, co Europę
zachwyca. Ale jestem przekonany,
że również nasza wystawa spotyka
się z żywym zainteresowaniem.
Znajdujące się na niej eksponaty
z archiwów Polski i Niemiec nigdy
jeszcze nie były prezentowane
w takim zestawieniu i pod takim
hasłem.
* * *
Księstwo Pomorskie i jego
związki z Królestwem Polskim
sięgają przełomu pierwszego tysiąclecia. Dlatego to nie przypadek, że wystawa zaczyna się od
wydarzenia historycznego, tak
zwanego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który do dziś jest dla Polski
szczególnie ważny; żeby się o tym
przekonać, trzeba tylko spojrzeć
na ogrom publikacji, jakie na ten
temat ukazały się w roku 2000.

Dokończenie ze str. I

Testament księcia pomorskiego Jana
Fryderyka. Akt notarialny ze znakiem
notariusza Izraela Kaikowa. Szczecin,
14 maja 1593 rok (LA Greifswald,
Rep. 2 Ducalia Nr. 943)
Wiosną roku 1000 cesarz Otto
III i polski książę Bolesław Chrobry spotkali się w Gnieźnie, aby
modlić się razem u grobu świętego
Wojciecha. Polityczne skutki tego
modlitewnego spotkania poruszyły
ówczesny świat. Razem z arcybiskupstwem gnieźnieńskim, które
wtedy właśnie zostało erygowane,
Polska otrzymała swoją pierwszą
metropolię. Jej diecezje pokrywały
się z obszarem polskiego władztwa.
Pokolenia historyków nurtowało pytanie wynikające ze Zjazdu
Gnieźnieńskiego, czy cesarz koronował wtedy polskiego księcia.
Dla naszej wystawy utworzenie
arcybiskupstwa jest znaczące z innego punktu widzenia. Do jego
sufraganii zaliczało się bowiem
powołane także w 1000. roku biskupstwo kołobrzeskie – biskupstwo Pomorzan nad południowym
Bałtykiem, a więc na terytorium,
które odpowiadało Księstwu Pomorskiemu. O księstwie ani o księciu nie dowiadujemy się wtedy
jeszcze niczego, ale dzięki Zjazdowi
Gnieźnieńskimu Pomorze po raz
pierwszy zaistniało w ówczesnej
świadomości społecznej. Jedno-

Zwiedzających oprowadza po wystawie dr Paweł Gut. 
cześnie otrzymaliśmy pierwszy
pisemny dowód istnienia pomorskiego miasta, Kołobrzegu.
Trzeba w tym miejscu podkreślić jeszcze jedną sprawę. Diecezja
kołobrzeska podlegała arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Ze względów kościelno-politycznych taka
konstrukcja możliwa była tylko
dlatego że teren diecezji należał
do władztwa polskiego. Terytorium Księstwa Pomorskiego było
więc wówczas politycznie zależne
od Polski, a przynajmniej polska
zwierzchność nad nim nie była
kwestionowana przez Cesarstwo.
Wszelako porozumienia zawarte
w Gnieźnie w sprawie Pomorza
nie utrzymały się długo. Dziesięć
lat później nic już nie znaczyły
i przepadły w wielkim buncie Pomorzan. Misja chrystianizacyjna tych
ziem, prowadzona przy politycznym
wsparciu polskich książąt, zakończyła się niepowodzeniem. Jednak
to, co po raz pierwszy pojawiło się
około roku 1000, także później określało historię obu państw, Księstwa
Pomorskiego i Polski, i zmienne
relacje między nimi.
Chrystianizacja Pomorza dokonała się w pierwszej połowie
XII wieku przy znaczącym udziale
polskiego księcia Bolesława Krzywoustego. Udało mu się także
zwasalizować pomorskiego księcia
Warcisława. W czasach następców
Warcisława zależność lenna ponownie została zrzucona i dopiero
w XVI wieku Księstwo Pomorskie
znów stało się lennikiem Polski,
chociaż tylko z małego obszaru
ziem lęborskiej i bytowskiej.
Książęta pomorscy pod koniec
XII wieku wyemancypowali się
z zależności od książąt polskich
i z władcami Polski utrzymywali potem stosunki wzajemnie równoważne. Bodaj najbardziej znaczącym
tego przykładem był ślub księcia
Bogusława X z Anną Jagiellonką.
Nie dziwi więc, że dokument lenny
królów Polski, wystawiony dla ich
pomorskich krewnych, sporządzony został wyjątkowo pięknie,
mimo że dla niewielkiego lenna,
wspomnianych już ziem lęborskiej
i bytowskiej. Ten dokument jest
na naszej wystawie.
Związki polityczne to tylko jeden
aspekt kontaktów między oboma
domami panującymi i wystawa
prezentuje z tym związane dokumenty. Jednak chce przybliżyć
zwiedzającym także powstawanie
księstwa na brzegach południowego Bałtyku i wczesną jego historię.
Niech życzliwym zwiedzającym
opowie też, jak bogaty jest ten
region w ważne i piękne świadectwa przeszłości.

Obrazki z granicy

Fot. Ryszard PAKIESER

* * *
Główne ciężary i koncepcja wystawy spoczęły na barkach szczecińskich kolegów, którym serdecznie
dziękuję, wymieniając dwóch, ale
reprezentujących wielu – dr. Jana
Macholaka, dyrektora Archiwum
Państwowego, i dr. Pawła Guta.
Obowiązki w Greifswaldzie wziął
na siebie prawie sam jeden dr Uwe
Rodig, dla którego ta wystawa jest
ostatnią z wielu, jakie zrealizował
przez lata pracy.
Do moich podziękowań włączam też kolegów ze szczecińskiego
Muzeum Narodowego, którzy dla
potrzeb wystawy pięknie przygotowali sale. Dziękuję kolegom
z wszystkich archiwów i muzeów,
które wypożyczyły eksponaty.
Szczególnie jestem wdzięczny
za wsparcie polityczne, jakiego doświadczyło nasze przedsięwzięcie. Patronat nad nim
sprawują wspólnie marszałek
województwa zachodniopomorskiego i premier landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, pokazując tym samym, że leżą im na
sercu nie tylko dobre stosunki
sąsiedzkie, lecz także opieka
nad wspólnym dziedzictwem
kulturowym Pomorza i historią
regionu, łączącymi – jak mosty –
Meklemburgię-Pomorze Przednie
i Zachodniopomorskie.
W przyszłym roku wystawę zobaczą mieszkańcy Greifswaldu.
Bardzo się z tego cieszę.

Dr Martin SCHOEBEL
■■ Autor jest dyrektorem Archiwum
Krajowego w Greifswaldzie. Esej,
który drukujemy, jest zmodyfikowaną wersją jego wystąpienia,
wygłoszonego podczas otwarcia
wystawy w Szczecinie.
* Niemiecki tytuł wystawy: „Tür
an Tür. Polen – Deutschland. 1000
Jahre Kunst und Geschite”. Wystawa
przygotowana była razem z Zamkiem
Królewskim w Warszawie z okazji
jubileuszu traktatu i polskiej prezydencji w UE.

Wystawa „Sąsiedzi
w Europie. Księstwo
Pomorskie i Królestwo
Polskie, 1000-1648”
czynna będzie w Muzeum
Narodowym przy Wałach
Chrobrego tylko do
najbliższej niedzieli
(1 lipca). Jest jeszcze
okazja, żeby ją zobaczyć.

Zarozumiali, aroganccy, wszystko
wiedzą najlepiej, pouczają i – co
gorsza – bogaci. Dawniej las, jezioro,
pola wokół Pampow należały do
jednego LPG (enerdowskie Państwowe Gospodarstwo Rolne), czyli
do wszystkich. Teraz należy do
jednego człowieka i nie jest to
Gerhard. Jest nim doktor Löhr,
właściciel lasu od Glashütte do
Pampow, wraz z jeziorem Thursee.
Doktor przyjechał z Karlsruhe
i mówi o sobie, z dużym dystansem,
„echt Wessi”.
– Kiedy tu zamieszkaliśmy jakieś
12 lat temu, ludzie nas nie lubili,
bo zabraliśmy im las – wspomina. –
Oddaliśmy więc las: mogą polować,
zbierać drzewo, jagody. Ale nadal
nas nie lubili, bo zabraliśmy im
jezioro. Oddaliśmy jezioro – wszyscy
mogą się kąpać, łowić ryby. Nadal
było źle. A dlaczego? Bo ja milioner.
Wiadomo, nie ma nic gorszego,
jak być milionerem. Dlatego doktor bardzo się stara, aby chociaż
milionerem być dobrym. Nie jest
zarozumiały, przeciwnie: jeździ po
lesie starą ruską ładą. Jego żona,
Gabriele, opiekuje się biblioteką
w Pampow, razem wspierają wiejski
Kulturverein, sponsorują dożynki
i inne imprezy.
Doktor Löhr nie jest zwykłym
doktorem: przez wiele lat był lekarzem sportowym słynnej drużyny futbolowej KSC Karlsruhe,
a przez pięć lat – reprezentacji
narodowej Kamerunu. Dziś Herr
Löhr jest mecenasem lokalnych
drużyn piłkarskich. Wszedł w rolę
NAGRODA

współczesnego demokratycznego
dziedzica.
– W wiekach średnich był nim
tu Graf von Ramin, w czasach NRD
– Heinz Hoffman, komunistyczny
minister obrony. Obaj byli straszni
bandit – zaznacza.
Wie, co mówi, bo niedawno
zdobył certyfikat przewodnika turystycznego i może oprowadzać
wycieczki po swoich włościach.
Opowiada więc, że minister Hoffman miał tu swoje tereny łowieckie. Na wyłączność. Leśniczówka
Thursee służyła za dom wypoczynkowy oddziału STASI z Neubrandenburga, a nieopodal mieściła
się leśna „Hoffmanówka”. Ponoć
minister podejmował w niej samego dyktatora Rumunii Ceausescu,
a szczególną przyjaźnią obdarzył
mongolskiego ministra obrony.
To dla niego wzniósł w środku
lasu azjatycką jurtę. Stoi tam do
dziś, nieco omszała, i działa na
wyobraźnię.
Rok temu podziałała na wyobraźnię niemieckiego pisarza i dziennikarza Andre Meiera (mieszka 6 km
od Pampow), który tutaj właśnie
ulokował akcję swojej nowej powieści kryminalnej „Letzte Losung”,
czyli „Ostatnie hasło” (wciąż czeka
na polski przekład).
O tych i innych tajemnicach
doktor Löhr chce opowiadać osobiście swoim gościom. Nie tylko
po niemiecku. Także po francusku,
angielsku, a za jakiś czas być może
i po polsku, bo intensywnie uczęszcza na kurs polskiego w Löcknitz.
Jest jedynym uczniem, pozostałych
dwóch odpadło po miesiącu. Dok-

Konwersacja po polsku to niewątpliwa przyjemność 
tor nie rezygnuje. Polskie „dzień
dobry” opanował już perfekcyjnie
i posługuje się nim z upodobaniem przy każdej okazji. Także na
pożegnanie.
Mógł to przećwiczyć podczas
czerwcowego zakończenia roku
szkolnego w „Gospodzie u Alicji”
(niem. „U Aliszy”) w Blankensee.
Ponad czterdzieścioro rdzennych
Niemców, absolwentów polskiego
kursu Volkshochschule w Pasewalku (takiego Uniwersytetu Ludowego), przez ponad pięć godzin, lepiej
lub gorzej, ale dobrowolnie konwersowało w siódmym pod względem
trudności (tak twierdzą) języku
świata. Niektórzy, jak Burkhardt
Preissler (urzędnik z Pasewalku)
lub pułkownik Alfons Heimer (kandydat na przyszłego burmistrza
Blankensee) – całkiem sprawnie.
Pułkownik był szczerze uradowany,

■■ POLICE (28 czerwca-1
lipca). II Policki Festiwal
„Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) im. Zygmunta
Zdanowicza” i Polsko-Niemieckie Warsztaty Teatralne.
W tym roku warsztaty będą
wzbogacone o happening na
ulicach miasta (28 czerwca,
godz. 17) i codzienne dyskusje (godz. 20). Młodzi ludzie
będą pracować pod okiem
instruktorów i każdego dnia
prezentować swoje dokonania
na scenie MOK Police (od godz.
17). Prezentacje oceni jury.■
28 czerwca (godz. 19.30) spektakl plenerowy w centrum
Polic (organizator: Miejski
Ośrodek Kultury w Policach).
Fot. Witold BACHORZ

gdy odkrył, że w potocznym języku
polskim jego imię oznacza także
pewną ściśle określoną profesję
albo styl bycia…
* * *
A co z Gerhardem z Pampow,
tym od zepsutej betoniarki? Otóż
Gerhard polskiego się nie uczy.
Nie musi, bo od czterech lat ma
polskiego sąsiada, który dokonał
rzeczy niemożliwej: załatwił mu
w Castoramie pasek klinowy.
Uratowana jest betoniarka,
honor Polski oraz dzieło pojednania polsko-niemieckiego na
pograniczu.

Witold BACHORZ
■■ Mieszkaniec Pampow, dziennikarz, twórca polsko-niemieckiego
portalu informacyjnego Pogranicze
24.info.

Gimnazjum w Löcknitz i miasto Wrocław

Za szczególne zasługi
EUROPASCHULE – NiemieckoPolskie Gimnazjum w Löcknitz
uhonorowane zostało
tegoroczną Nagrodą Polsko-Niemiecką. Drugim laureatem
zostało miasto Wrocław.
Nagroda, która przyznawana jest za specjalne zasługi we
współpracy między obu krajami,
wręczona została w Berlinie przez
wiceminister spraw zagranicznych
RFN Cornelię Pieper i wiceminister spraw zagranicznych RP
Grażynę Bernatowicz.
Wysokość nagrody wynosi każdorazowo 10 tys. euro, a ustanowiona
została przez oba rządy w 1991
roku. Pierwszymi jej laureatami
byli Willy Brandt (pośmiertnie)
i Tadeusz Mazowiecki, a wśród
następnych znaleźli się: Marion
hr. Dönhoff i prof. Stanisław
Stomma, Uniwersytet Viadrina
PUBLICYSTYKA

i Collegium Polonicum, Hans-Dietrich Genscher i Krzysztof
Skubiszewski, Polsko-Niemiecki
Klub Dziennikarzy „Pod Stereotypami”, Polsko-Niemiecka Komisja
Podręcznikowa.
Do Gimnazjum w Löcknitz
uczęszcza 380 uczniów, w tym 120
z polskich rodzin z gminy Löcknitz,
Polic i Szczecina. Profil polsko-niemiecki szkoła zawdzięcza wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Policach.
Od 1999 roku szkołę ukończyło
300 polskich uczniów, co stanowi
prawie jedną trzecią absolwentów. Połowa z nich podjęła studia
w Polsce, połowa w Niemczech.
Dyrektorem szkoły jest Gerhard
Scherer.
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zaprosił uczniów z Löcknitz
do swojego miasta.

(„Nordkurier”, b.t.)

Nagrodę w Berlinie odbierała m.in. Jessica Przybylski. Jej rodzice są Polakami,
urodziła się w Ratzeburgu, mieszka z rodzicami w Löcknitz. W szkole jest
rzecznikiem uczniów. 
Fot. R. MARTEN

Stocznie w Stralsundzie i Wolgaście na granicy bankructwa

Zamkną jedną stocznię?
To nie koniec warunków stawianych przez Brukselę. Przedsiębiorstwa mają także zredukować
zatrudnienie. Obecnie stocznie
w Wolgaście i Stralsundzie zatrudniają około 1750 pracowników.
Gazeta „Ostsee Zeitung”, powołując
się na słowa uczestnika negocjacji
z Komisją Europejską, napisała,
że w grę może wchodzić nawet
zamknięcie stoczni w Wolgaście.

Gerd Lange potwierdził, że redukcja miejsc pracy jest bardzo
prawdopodobna. Nie chciał komentować informacji o ewentualnym
zamknięciu jednego z przedsiębiorstw.
– To oczywiste, że jeśli Komisja
Europejska zaakceptuje pomoc
finansową dla stoczni, to zrobi
to na swoich warunkach. Unijne
wytyczne mówią m.in. o zmniejszeniu wysokości zatrudnienia –
mówi Lange. – Minister gospodarki
zapowiedział, że będzie walczył

■■ GOLENIÓW (29 czerwca-3
lipca). Euro Band 2012, dziecięce i młodzieżowe muzyczne
spotkania polsko-niemieckie
nawiązujące do mistrzostw
Europy w piłce nożnej. Na
warsztatach w Słonowicach
ich uczestnicy przygotowali
widowisko muzyczne, które
zaprezentują publiczności na
placu głównym w Goleniowie
przed i po transmisji finału
Euro 2012 (organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Wood & Brass
Band).
■■ CZAPLINEK (13-15 lipca).
10-lecie współpracy gmin Czaplinek, Marlow i Grimmen.
Goście z partnerskich gmin
wezmą udział m.in. w seminarium o współpracy transgranicznej, 14 lipca odbędzie się
w Czaplinku Jarmark Solny
(prezentacja sztuki ludowej
i rzemiosła), a 15 lipca ulicami miasta przejdzie parada
polskich i niemieckich orkiestr, grup folklorystycznych,
teatrów amatorskich. Finał
w amfiteatrze nad jeziorem (organizator: Gmina Czaplinek).
■■ TYCHOWO (21-22 lipca).
Sąsiedzkie Dni Integracji
Europejskiej III – festyn na
stadionie. W programie m.in.:
ognisko, mecz piłki nożnej Głaz
Tychowo – drużyna z Niemiec,
występy polskich i niemieckich
grup i orkiestr, przegląd zespołów ludowych (organizator:
Gmina Tychowo).

Wszystko w rękach Brukseli
Dokończenie ze str. I
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Dzień dobry w Pampow!

WYSTAWA „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie
i Królestwo Polskie, 1000-1648”, która eksponowana jest
w pięknych salach Muzeum Narodowego w Szczecinie,
prezentowana była najpierw w Bibliotece Jagiellońskiej
w Krakowie.
JEST na niej ponad dwieście
eksponatów pochodzących przede
wszystkim z archiwów w Szczecinie
i Greifswaldzie. Także inne polskie
archiwa i muzea chętnie udostępniły w tym celu cenne eksponaty,
za co należą im się serdeczne
podziękowania. Wystawa powstała
z inicjatywy kolegów z Archiwum
Państwowego w Szczecinie.
Przed z górą dziesięcioma laty
Archiwum Państwowe w Krakowie
gościło z wystawą swoich archiwaliów w szczecińskim zamku
książęcym i wtedy właśnie zrodziła
się idea, żeby podobną wystawę
archiwaliów pomorskich zaprezentować w Krakowie. Toteż koledzy
ze Szczecina zwrócili się do mnie
z prośbą, aby w niej uczestniczyć.
Nie sposób było odmówić temu
przyjacielskiemu zaproszeniu,
zwłaszcza że Archiwum Państwowe
w Szczecinie i Archiwum Krajowe w Greifswaldzie łączy długa
i nadzwyczaj bliska współpraca.
Chętnie spełniłem prośbę kolegów.
* * *
Dobrze się złożyło, że wcześniej
uzgodniony termin otwarcia naszej
wystawy zbiegł się ostatecznie
w 2012 roku z jubileuszem 20-lecia
Polsko-Niemieckiego Traktatu
o Dobrym Sąsiedztwie, aczkolwiek
trudno nam się mierzyć z przepiękną i bardzo udaną wystawą „Obok.
Polska-Niemcy. 1000 lat historii
w sztuce”*, która czynna była do
stycznia w Martin-Gropius-Bau
w Berlinie. Ale też i cel nasz jest
inny. Naszym zamierzeniem było
zorganizowanie wystawy, która
wzbogaciłaby wiedzę historyczną
o Księstwie Pomorskim i jednocześnie przybliżyła jego stosunki
z Królestwem Polskim.
Młyny przygotowań mieliły wolniej niż się spodziewano. Więcej
czasu niż początkowo planowaliśmy, zajęło zgromadzenie potrzebnych funduszy. Niemniej jednak
dłuższe wysiłki opłaciły się, nawet
jeśli nasz wspólny wkład w jubileusz 20-lecia traktatu prezentujemy
z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Nasze przedsięwzięcie znacząco
wsparła Wspólnota Europejska, za
co wszyscy, którzy w nim uczestniczymy, jesteśmy zobowiązani
podziękować.
W kwietniu tego roku, gdy miałem zaszczyt przemawiać podczas
otwarcia wystawy w Bibliotece
Jagiellońskiej, przedstawiłem prawie dwa dziesięciolecia bliskiej
współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie i Archiwum
Krajowego w Greifswaldzie.
Gdybym uczynił to w Szczecinie,
byłoby to jak noszenie drew do
lasu, ponieważ nie byłoby to nic
nowego. W ostatnich dwudziestu
latach oba archiwa wielokrotnie
prezentowały wspólne wystawy
i publikacje.
W połowie maja mogłem przybliżyć różne oblicza wystawy
dziennikarzom obecnym na Polsko-Niemieckich Dniach Mediów
w Schwerinie. Byłem pozytywnie
zaskoczony ich wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza że nasze
skromne stoisko znajdowało się
tuż obok stoiska telewizji ZDF,
która z całą swoją nowoczesną
techniką koncentrowała uwagę
dziennikarzy na mających się
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o każde miejsce pracy. Dlatego
jest za wcześnie, by spekulować,
która ze stoczni i w jakim zakresie
będzie dotknięta cięciami.

Pół roku na zmiany
Zagrożone upadkiem stocznie
oraz rząd landowy w Schwerinie
mają sześć miesięcy na opracowanie koncepcji restrukturyzacji
przedsiębiorstw. Muszą wykazać,
że przedsiębiorstwa mają szansę
utrzymać się na rynku bez korzystania po raz kolejny z publicznej

pomocy. Pod uwagę brane jest
także ograniczenie budowy statków oraz przynajmniej częściowe
przebranżowienie przedsiębiorstw.
Przygotowany plan restrukturyzacji zostanie przedstawiony
następnie w Brukseli. Tam zapadnie decyzja dotycząca jego
realizacji oraz tego, czy pomoc
finansowa przyznana na ratowanie przez land i władze federalne
była zgodna z unijnymi wymogami
konkurencyjności.

Monika STEFANEK

■■ WĘGORZYNO (21-22 lipca). Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2012 – festyn
na stadionie w Węgorzynie.
W programie: turniej „Piraci
i Skarb”, dyskoteka pod gwiazdami, warsztaty zumby, kino
plenerowe, konkursy, warsztaty artystyczne. Atrakcją będą
pieczone węgorze (organizator:
Gmina Węgorzyno).
■■ TRZEBIEŻ (28 lipca). Polsko-Niemieckie Dni Zalewu
Szczecińskiego – Trzebieskie
Neptunalia 2012. Festyn
rodzinny, polsko-niemiecki
korowód Neptuna, konkurs
na najciekawsze przebranie,
zabawa na łajbie piratów, turniej rybacki Police – Hintersse,
koncerty (organizator: Miejski
Ośrodek Kultury w Policach).
Finansowe wsparcie projektów: Interreg IV A (Fundusz
Małych Projektów).

(ola)
5747-12-C
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■■ DZIŚ w Warszawie półfinałowy mecz Niemcy – Włochy.
1 lipca w Kijowie finał Euro
2012. W strefach kibica gorąco. W Berlinie, przy Bramie
Brandenburskiej, mecze oglądać
w niej może 400 tys. osób. Działa
studio transmisyjne ZDF na plaży
w Heringsdorfie. W Gdańsku,
w czasie mistrzostw, prezentację
Meklemburgii-Pomorza Przedniego prowadził Marcel Bulla,
kierownik referatu w Departamencie ds. Europy i Spraw
Międzynarodowych Kancelarii
Krajowej w Schwerinie.
■■ 10-LECIE obchodzi Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Zorganizowano sympozjum „Projekt
Europa. Potencjał i wyzwania”,
w którym wzięli udział światowej
sławy politolodzy, socjologowie,
historycy i niemcoznawcy. Panele
dyskusyjne były otwarte dla
publiczności. Wykład inauguracyjny „Czy projekt «Europa»
przechodzi kryzys?” wygłosił
prof. dr h.c. Heinz Duchhardt
z Fundacji Niemieckie Instytuty
Humanistyczne za Granicą. Dyrektorem Centrum im. Brandta
jest prof. Krzysztof Ruchniewicz.
■■ WYEMITOWANY został 400.
odcinek programu „Kowalski
i Schmidt” przygotowywanego
przez TVP Wrocław i telewizję
RBB. Jubileuszowe spotkanie
z realizatorami odbyło się w Dolnośląskim Centrum Filmowym
we Wrocławiu.
■■ DREZNO świętuje 500-lecie
Madonny Sykstyńskiej. Przygotowano kilkumiesięczny program
jubileuszu.
■■ W NEUSTRELITZ zakończył
się przegląd „Jugend tanzt und
musiziert für Europa”, w którym
uczestniczyli młodzi tancerze
z Polski, Rosji i Niemiec. Polskę
reprezentowały grupy Rebelia
i Aida ze Szczecinka.
■■ 17 CZERWCA uczczono
w Niemczech pamięć ofiar buntu,
który wybuchł w Berlinie 17
czerwca 1953 r. i rozprzestrzenił
się na całe Niemcy Wschodnie.
Został krwawo stłumiony przez
wojska radzieckie.
■■ JEDENAŚCIE niemieckich
uniwersytetów zaliczono w tym
roku do uczelnianej elity kraju.
Jest wśród nich dziewięć uczeni
z landów zachodnich i po raz
pierwszy dwie z landów wschodnich – Uniwersytet Techniczny
z Drezna i Uniwersytet Humboldtów z Berlina. Prestiżowy
tytuł wiąże się m.in. z większymi
subwencjami dla uczelni.
■■ 20 LAT istnieje Rada Państw
Morza Bałtyckiego. Jej członkami
są: Dania, Estonia, Finlandia,
Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska,
Rosja oraz Islandia, Norwegia
i Komisja Europejska.
■■ BLISKO pięćdziesięcioro Polaków i Niemców, katolików
i ewangelików, uczestniczy w dorocznej pielgrzymce szlakiem
Ottona III. Jej mottem są słowa
św. Pawła: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Pielgrzymka wyruszyła z Gniezna, gdzie
mszę św. odprawił prymas Polski
abp Józef Kowalczyk, a zakończy
się 30 czerwca w Magdeburgu,
gdzie mszę św. odprawi ks. abp
Henryk Muszyński. Inicjatorem
pielgrzymek i koordynatorem
w Niemczech jest pastor Justus
Verdin z Angermünde. Koordynator po stronie polskiej to ks.
Jan Kwiatkowski.
■■ OTWARCIEM w Moskwie wystawy „Rosjanie i Niemcy – 1000
lat sztuki, historii i kultury” rozpoczął się Rok Niemiec w Rosji.
Od października wystawa będzie
prezentowana w Neues Museum
w Berlinie. 
(b.t.)

przez granice
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Centrum Kultury 105 w Koszalinie

WARTO TAM BYĆ

Smaki polsko-niemieckie
NAJSŁODSZE przepisy
kulinarne na bazie miodu będą
atrakcją tegorocznej edycji
Festiwalu Kulinarnego „Ulica
Smaków”, który odbędzie
się w Koszalinie. Dla gości
przygotowanych zostanie
ponad 2,5 tysiąca porcji
różnych potraw.
Festiwal Kulinarny „Ulica
Smaków” odbędzie się 7 lipca
(początek o godz. 12) na placu
przed koszalińskim amfiteatrem.
Jego polsko-niemiecka część dofinansowywana jest w ramach
programu Interreg IVA Fundusz
Małych Projektów.
Będzie to faktyczne święto
kulinarne dla smakoszy! W tym
roku motywem przewodnim jest
miód: potrawy na miodzie, napoje,
preparaty miodowe.
Również scenografia zawierać
będzie elementy kojarzone z miodem i pszczelarstwem, podobnie
jak konkursy dla publiczności.
Wszystko będzie miodowe.
Koszalińskie Centrum Kultury
105 zaprosiło w tym roku do realizacji projektu restauratorów,
kucharzy i pszczelarzy z Polski
i Niemiec, z terenu Euroregionu
Pomerania, nawiązując współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem
Pszczelarzy Wyspy Uznam i Regionalnym Związkiem Pszczelarzy
w Koszalinie. Oba stowarzyszenia
przygotują stoiska, na których
zaprezentują swoje osiągnięcia
w pszczelarstwie, miody i wyroby
z miodu.
Ponadto swoje oferty zaprezentują restauratorzy z Koszalina i ze
Stowarzyszenia Kucharzy w Neu-

Jedna z wcześniejszych edycji Festiwalu „Ulica Smaków”

Fot. Centrum Kultury 105 Koszalin

brandenburgu. Wezmą oni udział
w konkursie na najsmaczniejsze
potrawy. Planują przyrządzić m.in.:
zupę z brukwi z racuchami z sandacza, pieczoną sieję, pieczone
meklemburskie żeberka, placki
ziemniaczane z kwaśną śmietaną
z marynowanymi owocami i sosem
waniliowym. Co jeszcze? Dużo!
Zmagania kulinarne zostaną
ocenione przez polsko-niemieckie jury.
Do gotowania miodowych potraw zaproszono także uczniów
szkół zawodowych o kierunkach
gastronomicznych z Koszalina
i Eberswalde. Dodatkową atrakcją
festiwalu będą otwarte warsztaty
kulinarne, które poprowadzi Mistrz
Kuchni.
Obok festiwalowej części kulinarnej będzie także artystyczna.

POMORZANIE

Emilia Luiza
Mayer
KOMPOZYTORKA, najzdolniejsza uczennica
Carla Löwego. Urodziła się 14 maja 1812 r.
w mieście Friedland koło Neubrandenburga,
zmarła 10 kwietnia 1883 r. w Berlinie.
Studiowała w Berlinie, gdzie po studiach
zamieszkała. Bardzo często przyjeżdżała do
Szczecina.
Pozostawiła liczne
kompozycje, które
do niedawna były
niemal zupełnie
zapomniane. Wśród
jej utworów są pieśni czterogłosowe,
sonaty skrzypcowe
i wiolonczelowe, koncerty fortepianowe
i utwory na fortepian solo, oratoria,
kwartety i kwintety
smyczkowe, uwertury
koncertowe, osiem
symfonii, operetka.
Gdy żyła, jej utwory wykonywano w największych salach koncertowych i filharmoniach
Europy. Jej nazwisko wymieniano na równi
z Klarą Schumann i Fanny Mendelssohn.
Mija 200. rocznica urodzin Emilii Mayer.
Ponownie przejrzano jej kompozycje, odkrywając – jak piszą muzykolodzy – arcydzieła
nawet na miarę Beethovena.
Koncert jej utworów przygotowała filharmonia
w Neubrandenburgu, są w programie tegorocznych Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.
29 czerwca koncert kameralny poświęcony
Emilii Mayer odbędzie się w pałacu Gross
Siemen koło Rostocku. Grać będą muzycy
berlińskiego Kozerthausu. W następnych koncertach utwory uczennicy Löwego zagra m.in.
Faure Quartett.
31 sierpnia wielki koncert symfoniczny
poświęcony Emilii Mayer odbędzie się w Filharmonii Neubrandeburskiej.
(b.t.)

Wśród zespołów muzycznych będzie
grupa Strays wykonująca muzykę
celtycką, prezentacje rzemiosła
i rzemiosła artystycznego, konkursy
dla publiczności (z nagrodami!)
i konkursy plastyczne dla dzieci.
Pierwszy Festiwal „Ulica Smaków” odbył się w 2006 roku i przez
trzy lata realizowany był z dużym powodzeniem we współpracy
z Zespołem Szkół Zawodowych
Uckermärkischer Bildungsverbund GmbH ze Schwedt. Polska
Izba Turystyczna uznała festiwal
za najatrakcyjniejszą imprezę
na Pomorzu, a „Nowy Dziennik
Koszaliński MIASTO” – za Hit
Lata 2006.
Tegoroczny festiwal organizują
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
i Imkerverein Insel Usedom e.V
z Koserow.
(ola)

KSIĄŻKI

Śląsk i jego dzieje
DZIEJE Śląska były już tematem wielu książek. Ostatnie
dwie dekady obfitowały w prace
o charakterze monograficznym
i syntetycznym, naukowym i popularnym.
Dotąd jednak nie stworzono książki, która stanowiłaby
efekt wspólnego wysiłku badaczy z Polski i Niemiec. Autorzy
książki: Arno Herzig, Małgorzata
i Krzysztof Ruchniewiczowie są
reprezentantami różnych pokoleń i różnych historycznych
szkół. Ich wspólnym dążeniem jest zaoferowanie czytelnikowi
opisu dziejów Śląska, który łączyłby wysoki poziom merytoryczny z przystępną narracją i atrakcyjną szatą graficzną.
„Śląsk i jego dzieje” to książka, w której czytelnik znajdzie nie tylko wykład historii politycznej, ale i obszerne
przedstawienie rozwoju kultury i przemian społecznych.
Historia Śląska, obfitująca w momenty dramatyczne, wojny i zmiany przynależności państwowej, jest także opowieścią
o tworzeniu się odrębnej kultury śląskiej i tożsamości. Jest
także opisem rodzenia się nowej identyfikacji dolnośląskiej
w końcu XX w. i rozwoju tożsamości górnośląskiej.
Książka jest rozszerzoną i uzupełnioną polską wersją
publikacji „Schlesien. Das Land und seine Geschichte”
(Hamburg 2008). Wydała ją oficyna Via Nova. Tłumaczenie
z niemieckiego: Anna Wziątek.

Nie dla NPD
10-11 SIERPNIA w wiosce Viereck pod Pasewalkiem
ma odbyć się ogólnoniemiecki Festyn Prasowy „Deutsche
Stimme”, organu neonazistowskiej NPD. Organizatorzy
zapowiadają, że będzie w nim uczestniczyć nawet kilkaset
osób, które przyjadą z różnych części Niemiec. Festyn
odbędzie się na terenie prywatnym jednego z członków
NPD, w hali dawnej obory.
Organizacje antynazistowskie z Pasewalku rozważają
sposób protestu przeciw manifestacji neonazistów. Trzeba
je w tym wspomóc. Działalność skrajnej prawicy jest groźna
dla całego pogranicza, dla nas również.

Bogdan TWARDOCHLEB

■■ STRALSUND (29 czerwca-1
lipca). Dni Meklemburgii-Pomorza Przedniego, organizowana
co dwa lata najpoważniejsza
prezentacja landu. Motto tegorocznych dni brzmi: „Tradycja
i współczesność – to jest Meklemburgia-Pomorze Przednie”
(„Tradition und Moderne – Das ist
MV”). Atrakcje w całym mieście.
■■ TRZEBIATÓW (30 czerwca).
„Sąsiady. Trzebiatowskie Spotkania Kultur”. W programie:
spotkania ekumeniczne, występy
zespołów folkowych i tanecznych,
pomorskie kulinaria, Jarmark
Trzebiatowski, wystawy etnograficzne (polskie, niemieckie, ukraińskie) w Muzeum Pałacowym.
■■ GORZÓW (5-8 lipca). XXIV
Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane
Dyvesa”. W programie: cygański
tabor nad Wartą, wieczory klubowe muzyki cygańskiej, koncerty w amfiteatrze z udziałem
cygańskich zespołów z Bośni,
Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii,
widowisko Cygańskiego Teatru
Muzycznego „Terno”.
■■ SIEMCZYNO nad Jeziorem
Drawskim (6-8 lipca). Dni Henrykowskie (od dawnej nazwy
Siemczyna – Heinrichsdorf): konferencja „Historia Siemczyna,
ziemi drawskiej i szczecineckiej”,
biesiada „Rozsmakuj się w baroku”, pokaz mody pałacowej,
zwiedzanie pałacu, piknik historyczny z okresu wojny siedmioletniej, potyczka pod Siemczynem
przygotowana przez polsko-niemiecką grupę rekonstrukcji historycznej „Dreispitz”, koncerty,
wspólna msza św. Organizatorzy:
Henrykowskie Stowarzyszenie
w Siemczynie, Lokalna Grupa
Działania – Partnerstwo Drawy.
■■ STRALSUND (19-22 lipca).
Doroczne Dni Wallensteina organizowane w rocznicę oblężenia
miasta przez cesarską armię
w czasie wojny 30-letniej. Wallensteinowi nie udało się zdobyć
pomorskiego miasta bronionego
przez mieszkańców i flotę szwedzką. W czasie Dni Wallensteina
Stralsund zamieni się, jak co
roku, w miasto z XVII wieku.
■■ UECKERMÜNDE (20-22 lipca). 49. Dni Zalewu Szczecińskiego (Haff-Tage): regaty o puchar
burmistrzyni, wizyta okrętu polskiej marynarki wojennej, Festyn
Trabantów, wystawa „Szachy
z całego świata”, koncerty, Bieg
Wieczorny, biwak kanonierów,
atrakcje dla dzieci.
■■ GREIFSWALD-STRALSUND.
Letni festiwal Ostseefestspiele.
W programie m.in. koncerty
jazzowe w klasztorze Eldena (do
1 lipca), opera Mozarta „Idomeneo” (29 czerwca-14 lipca; międzynarodowa obsada solistów),
koncerty „Muzyka z Hollywood”
(4 lipca-31 sierpnia), współczesny
musical „Ein irrer Duft von frieschem Heu” („Obłędny zapach
świeżego siana”) na plenerowej
scenie w historycznym porcie
w Greifswaldzie.
■■ FESTSPIELE Meklemburg-■
-Vorpommern. Do końca sierpnia
ponad sto koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali na
terenie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, znakomici wykonawcy z wielu krajów. 5 lipca
(Ahlbeck, koło Eggesin, tzn. niedaleko Szczecina, kościół, godz.
19.30) utwory Mozarta, Straussa,
Prokofiewa, Kreislera zagrają
Benjamin Beilmann (skrzypce) i Thomas Koller (fortepian).
Szczegóły: www.festspiele-mv.de.
■■ CHORIN. Trwa festiwal Muzyczne Lato w Chorin. Koncerty,
spektakle, wystawy. Szczegóły:
www.kloster-chorin.info.  (b.t.)
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