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W drodze do rodzinnych korzeni i Polski

Z rodu siedmiu carów
NOMINACJĘ na Konsula Honorowego
RP w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim Helmuth Freiherr von
Maltzahn otrzymał 10 września 2010
roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej
Polskiej w Berlinie.
W jednym z wywiadów powiedział:
„Prośba przyszła z Warszawy, a ja z radością wyraziłem zgodę. W końcu nasz
kraj związkowy od wielu lat łączy ścisła
współpraca z województwem zachodniopomorskim. W tej współpracy trzeba patrzeć w przyszłość. Przyszłość, w której
Szczecin będzie centrum całego obszaru
północnoeuropejskiego”.
Podkreślił, że nominację otrzymał niemal w rocznicę historycznego dnia, kiedy
40 lat wcześniej kanclerz Willy Brandt
przyklęknął pod pomnikiem Bohaterów
Getta w Warszawie. „W taki dzień powinniśmy my, Niemcy, bardziej poczuwać się
do naszego szczególnego zobowiązania
wobec Polski” – mówił.
* * *
„Wierzę w zbiegi okoliczności, które mi
podpowiadają, co mam robić… I chętnie
sprzedaję marzenia senne” – to życiowe
przesłanie Helmutha von Maltzahna prestiżowy „Die Welt” cytuje jakby z niedowierzaniem.
Absolwent Harvardu, zamożny przedsiębiorca, potomek jednego z najstarszych
niemieckich rodów arystokratycznych z
ponad osiemsetletnim rodowodem zbiera
zamki. Za restaurację rokokowego zamku
w Braunshardt koło Darmstadt otrzymał
nagrodę konserwatora zabytków Hesji,
a za odbudowę meklemburskiego renesansowego zamku Ulrichshusen – Medal
im. Heinricha Schliemanna, pioniera
archeologii i odkrywcy ruin starożytnej
Troi. Trzeci odbudowany zamek, barokowy
Gützkow, również w Meklemburgii, został
otwarty przed dwoma laty.
Na odbudowie jednak się nie kończy. Te
GOSPODARKA

dawne popegeerowskie ruiny na głębokiej
wschodnioniemieckiej prowincji, ale z
bogatą historią wcześniejszą, Helmut von
Maltzahn zmienia w tętniące życiem centra
turystyki i życia artystycznego. Latem 1994
roku, na otwarciu odbudowanego pałacu
Ulrichshusen, w liczącej 33 mieszkańców
wsi, zagrała English Symphony Orchestra
pod batutą światowej sławy wirtuoza
skrzypiec i dyrygenta Yehudi Menuhina.
Dziś jest to jedno z centrów dorocznego
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern,
który należy do najznaczniejszych letnich
festiwali muzycznych w Niemczech. Grali i
grają tu najwięksi: Krzysztof Penderecki i
Sinfonia Varsovia, wiolonczelista Mścisław
Roztropowicz, filharmonicy wiedeńscy,
berlińscy i drezdeńscy, orkiestra Academy
of St Martin in the Fields z Londynu…
* * *
Początki były trudne. Gdy w grudniu
1990 r. dzisiejszy właściciel zamku i jego
wówczas 84-letnia matka stanęli na ruinach spalonej w 1987 roku, a najstarszej
(bo od XII wieku) siedziby swojej rodziny,
wykorzystywanej przez długi czas jako
kuchnia enerdowskiego PGR-u, nie było
co oglądać.
Gazeta pisała potem: „Rodzina von
Maltzahn stała po kolana w śmieciach i
mieszkała w małej drewnianej chacie obok
ruin, na 20 metrach kwadratowych. – »W
każdy weekend i letnie wakacje przyjeżdżaliśmy tu z Frankfurtu – opowiada
małżonka Maltzahna, Alla. – Chcieliśmy
pokazać ludziom, że należymy do tego
miejsca i do zamku». Po początkowym
sceptycyzmie stopili się z ludźmi z okolicy”.
Idea Helmutha von Maltzahna, by zmienić Ulrichshusen w kulturalny klejnot i
postawić na nogi strukturalnie biedny
region, została spełniona. Maltzahn, dawny dyrektor w koncernie kosmetycznym
Lancaste, jest z tego dumny. Dziś zamek
Ulrichshusen jest rodzinnym przedsiębiorstwem hotelowym.

Konsul Honorowy RP Helmuth Freiherr von
Maltzahn i praktykanci z Polski
Fot. Urszula BERLIŃSKA

Hotel z trzydziestoma dwuosobowymi
pokojami, parkiem i jeziorem, restauracją
zaopatrywaną w dziczyznę z własnych lasów
i produkty z 600-hektarowego gospodarstwa
rolnego, w ryby, które wędzą sami, ciasta
i chleb pieczone na miejscu, przyciągają
rocznie około 50 tysięcy gości, w tym 15
tysięcy melomanów przyjeżdżających na
koncerty. Organizowane są w nowoczesnej
sali na 1200 miejsc, urządzonej w starej
kamiennej stodole.
Najnowszy nabytek von Maltzahna,
barokowa perła Gützkow, ma być nie tylko
ośrodkiem koncertowym i seminaryjnym,

Laudacje dla Petry Hinze

ZAPOWIEDZI

Główna autorka sukcesu
TEGOROCZNY Festyn Ogrodowy Niemiecko-Polskiego Kręgu
Gospodarczego w Szczecinie miał szczególny przebieg.
Petra Hinze, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK)
w Neubrandenburgu i jednocześnie przez ponad jedenaście lat
gospodarz kręgu, żegnała się przed przejściem na emeryturę.
W KRÓTKIEJ laudacji Manfred
Ruprecht, prezydent IHK, nazwał
Petrę Hinze faktycznym motorem
ponadgranicznej współpracy gospodarczej. Również wojewoda

zachodniopomorski, marszałek
województwa i prezydent Szczecina określali ją jako osobę niezwykle zaangażowaną i ujmującą.
Podkreślali, że dzięki niej Dom

Petra Hinze (w okularach), ożywczy motor transgranicznej gospodarki
Fot. Matthias ENGER

lecz także zamkiem, gdzie każdy pokój
będzie miał inny zapach: Chanel, Dior,
Givenchy, Guerlain...
* * *
Powroty starej rodowej arystokracji do
dawnych majątków w byłej NRD nadal
budzą zainteresowanie. „Byli niekochani,
a jednak wracają” – pisze opiniotwórczy
„Der Spiegel”. „Odnawiają we wschodnich Niemczech swoje dawne dobra i
te zaniedbane kąty nieraz zakwitają”. A
Helmuth von Maltzahn, autor „małego
cudu gospodarczego w Ulrichshusen”,
„nie wstydzi się nosić swojego jedwabnego
krawata do gumiaków”.
Tego lata w Ulrichshusen gości jedenaścioro młodych uczniów z Polski, którzy
przyjechali tu na praktyki zawodowe. Przed
dwoma laty, tuż po nominacji na Konsula
Honorowego RP, odpowiadając na obawy
przed otwarciem niemieckiego rynku pracy
dla Polaków, powiedział: „Niemcy, w tym
także Meklemburgia-Pomorze Przednie,
wyraźnie przez lata przegapiali fakt, że
muszą pilnie stać się atrakcyjniejsze dla
fachowców z Polski, którzy od dawna są
obecni w Skandynawii, Anglii i Francji.
Kiedy nasz rynek pracy otworzy się dla
specjalistów z Polski, zobaczymy niestety,
że jesteśmy dla nich co najwyżej stacją
przejazdową”.
* * *
Co myśli Helmuth von Maltzahn pograniczu? W jednym z wywiadów powiedział:
„Mówienie o tym, że żyjemy w jakimś
regionie granicznym, uważam za gadaninę. Jesteśmy jednością, choć różnymi
narodami. Z mojego rodu pochodzi siedmiu
carów, ale to i tak wszystko jedno. W końcu
dzięki Karolowi Wielkiemu i tak wszyscy
jesteśmy spokrewnieni”.
Andrzej KOTULA

Gospodarki w Szczecinie, biuro
informacyjne i kontaktowe IHK
w Szczecinie osiągnęło sukces.
Sekretarz kancelarii rządu Meklemburgii-Pomorza Przedniego
w Schwerinie Christian Pegel,
który od niedawna pełni obowiązki
szefa kancelarii, był pod wielkim
wrażeniem liczb określających
działalność biura: pośredniczenie
w nawiązaniu ponad 10 tysięcy
kontaktów między firmami polskimi i niemieckimi oraz 4500
rozmów poświęconych doradztwu.
W imieniu premiera landu Erwina
Selleringa wyraził życzenie, aby
praca biura w Szczecinie była
kontynuowana.
Petra Hinze dziękowała mówcom, lecz szczególnie wszystkim
osobom, które w ciągu minionych
lat prowadziły Dom Gospodarki
i z nim współpracowały. Podkreśliła, że bez nich sukces byłby
niemożliwy. Przedstawiła też swojego następcę Torstena Haascha,
dotychczas wicedyrektora IHK w
Neubrandenburgu. W Szczecinie
jest on dobrze znany, zwłaszcza
przedsiębiorcom zaangażowanym
w ponadgraniczne interesy. Od lat
prowadzi spotkania Niemiecko-Polskiego Kręgu Gospodarczego.
Matthias ENGER

Rozmowę
z Helmuthem von Maltzahnem
czytaj na str. II

Prezydenci na Woodstock

Największe
spotkanie
NAWET 60 tysięcy Niemców przyjedzie do Kostrzyna na
tegoroczny Przystanek Woodstock. W ciągu osiemnastu lat
istnienia festiwal stał się fenomenem na polsko-niemieckim
pograniczu. Ilu będzie Polaków? Wielokrotnie więcej.
ŻADNA inna impreza na pograniczu nie przyciąga tak wielu
sąsiadów zza Odry. Fani festiwalu
ściągają do Kostrzyna nie tylko z
pobliskiego Berlina i Brandenburgii, lecz z całych Niemiec. W tym
roku gościem specjalnym będzie
prezydent Niemiec Joachim Gauck,
który przyjedzie na zaproszenie
Bronisława Komorowskiego. Głowy
państw pojawią się pierwszego dnia
festiwalu (2 sierpnia) i wezmą udział
m.in. w spotkaniach organizowanych
w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Szczegółowy program
wizyty jest jeszcze opracowywany.
– Bardzo wielu Niemców, którzy do nas przyjeżdżają, jest zdumionych, że tuż pod ich nosem,
80 km od Berlina, odbywa się
tak duża impreza – mówił Jerzy
Owsiak podczas ubiegłorocznych
Polsko-Niemieckich Dni Mediów
w Zielonej Górze. – Jest to zarazem największe polsko-niemieckie
spotkanie.

Pytany o to, jak to możliwe, że
na Przystanku Woodstock, gdzie
przyjeżdża nawet pół miliona
ludzi, nie ma barierek bezpieczeństwa, uspokajał: – Uczymy
ludzi, jak bawić się bezpiecznie,
a nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu czuwa pokojowy
patrol złożony z tysiąca wolontariuszy.
W ciągu kilkunastu lat trwania
festiwalu Kostrzyn stał się symbolem integracji młodych Polaków
i Niemców. Fundacja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która organizuje Przystanek Woodstock, stara się też kierować część
programu właśnie do gości z Niemiec. Na scenie prezentowały się
wielokrotnie niemieckie zespoły i
organizacje pozarządowe.
Tegoroczny Przystanek Woodstock odbędzie się od 2 do 4 sierpnia, choć sporo imprez zaplanowano już na środę 1 sierpnia.
ste
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NOWE KSIĄŻKI

Uczyć się
z przeszłości
– Mój ojciec pochodzi z Pomorza,
konkretnie – z Pomorza Przedniego.
Mojej rodziny nigdy nie było na Pomorzu
Tylnym, dziś Pomorzu Zachodnim, ale
moi krewni żyli również w Polsce. Jeden
miał majątek w Poznaniu, inny uczestniczył w Powstaniu Warszawskim…
– Czym jest dla pana urząd konsula
honorowego?
– Komuś może się wydawać, że to
zaspokajanie jakiejś próżności. Szczerze
mówiąc, bycie konsulem honorowym
na przykład Mali lub Wysp Bahama nie
byłoby interesujące. Ale tutaj jesteśmy
tak bliskimi sąsiadami! Polacy, szczególnie tu, w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim, są dla nas sąsiadami najważniejszymi. Nie Dania, nie Austria,
tylko Polska. Budowanie tego sąsiedztwa
jest dla nas wielkim wyzwaniem. A ja

nującym w Danii, Rosji, Szwecji. Także
w Polsce, jeszcze w XVIII wieku. Jesteśmy więc ze sobą bardzo mocno związani:
rodzinnie, emocjonalnie, kulturowo.
Nie tylko Niemcy i Polacy, ale także
Niemcy, Polska i Rosja. Nieszczęściem
jest, że przez historię Polska zawsze
była w bardzo nieszczęśliwej sytuacji,
jak sandwich, kanapka – między Rosją
a Niemcami. Ale jeśli pójdę do muzeum,
spojrzę na losy poszczególnych rodzin,
gdy zajrzę na przykład w historię mojej
rodziny lub rodziny moich przyjaciół
w Polsce, z którymi spędzam dużo czasu,
to widzę, jak wiele mamy wspólnego…
To, co nas dzieli, musimy przezwyciężać.
Musimy między Polską a Niemcami
osiągnąć to, co osiągnęliśmy między
Niemcami Zachodnimi i Wschodnimi.
Na przykład tutaj, w Ulrichshusen, gdzie
mieszkam, zawiera się bardzo wiele
związków małżeńskich między ludźmi
z zachodu Niemiec i dawnej NRD. To
jest normalne, to musimy osiągnąć.

że o przeszłości trzeba zapomnieć,
a spoglądać tylko w przyszłość. Przeszłość trzeba znać. Zawsze byłem pod
wrażeniem tego, jak wiele Polacy wiedzą
o swojej historii. Niemcy o historii nie
wiedzą nic. A z historii ciągle trzeba
się uczyć.
– Dziennikarze piszą o panu: człowiek
baroku, zbieracz ruin zamków, kreator
centrów kultury. Skąd ta pasja?
– Wzrastałem jako dziecko uciekinierów. Świat moich rodziców był dalej
niż księżyc i nie mogliśmy do niego
pojechać. Mój ojciec odbudowywał
Republikę Federalną, a teraz ja ujrzałem szansę. Miałem superpracę, bardzo
korzystną finansowo i dużą wolność
osobistą. Sporo wiedziałem o historii.
Dojrzewałem wśród opowieści moich
rodziców o ich ojczyźnie, miałem szansę
odbudować na Zachodzie jeden zamek.
A potem nadszedł przełom i dostrzegłem nową szansę: powrót w strony,
o których słyszałem od mojego ojca.
Przyjechałem do Meklemburgii i musiałem zbudować tu jakąś nową bazę
ekonomiczną. Trafiłem do najstarszej
siedziby mojej rodziny. Odbudowanie
jej to było budowanie mojego nowego
miejsca w nowej wspólnocie.
– Ale żeby tu, w Ulrichshusen, na
końcu świata, stworzyć tak silny ośrodek kultury, z takimi nazwiskami,
jak Krzysztof Penderecki czy Yehudi
Menuhin, trzeba mieć wizję.

– Zawsze byłem pod wrażeniem tego, jak wiele Polacy wiedzą o swojej historii. Niemcy
o historii nie wiedzą nic. A z historii ciągle trzeba się uczyć – mówi Helmuth Freiherr
von Maltzahn.
Fot. Urszula BERLIŃSKA
powiedziałem sobie: chciałbym w tym
uczestniczyć, współtworzyć to w mój
własny sposób, wpływać jako pośrednik. Wydaje mi się, że znam dobrze
niemiecką historię, a więc wiem, co
należy robić. Dla mnie niewyobrażalna
skala zbrodni, jakie Niemcy uczyniły
światu, szczególnie Polsce i Rosji, także
Czechom, jest czymś tak niebywałym,
co sprawia, że gdy dziś, po przełomie
politycznym, mogę coś zrobić, by to
przezwyciężyć, to chcę to robić. Tak
to pojmuję. To, że mogę być Konsulem Honorowym Polski w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest dla mnie
wielką radością, bardzo szczególnym
wyzwaniem i zobowiązaniem.
– Jak wyglądał pański pierwszy
kontakt z Polakami?
– Jako 14-latek chciałem się uczyć
angielskiego. Byłem w Londynie i miałem okazję po raz pierwszy odwiedzić
klub polskich emigrantów. Były tam
wielkie osobowości związane z polskim
rządem emigracyjnym. Zrobiły na mnie
ogromne wrażenie.
– Skąd pochodzi pańska rodzina?
– Żyła tutaj, w Meklemburgii i na
Pomorzu, 800 lat, m.in. w Szczecinie,
na Rugii, w innych miejscach. I służyła
różnym narodom, władcom, domom pa6510-12-B

– Urodził się pan w zachodnioniemieckim Stade, mieszkał we Frankfurcie nad Menem, a po zjednoczeniu
Niemiec, jak mówi pana żona: po 40
latach emigracji, wróciliście państwo
do domu. Polska, Niemcy Wschodnie,
Rosja mają wspólne doświadczenie
mentalne, sowieckie i postsowieckie,
jakiego nie miał Zachód. Czy ma pan
problemy z odmiennością mentalną
ludzi z dawnego bloku wschodniego?
– Nie. Nigdy osobiście nie doświadczyłem szpiclowania czy kontaktów ze
Stasi. Wiem, niestety, jacy są Niemcy.
Są zawistni jak Francuzi. To są dwa
najbardziej zawistne narody. O wiele bardziej niż Polacy, choć Polacy
przez długi czas byli zorientowani
na Francję, a potem byli bardzo anglofilscy. Całkiem dobra kombinacja
to Saksończycy i Polacy. Jedni i drudzy są bardzo twórczy. Problem tzw.
Wessi i Ossi, często wyrażany bardzo
ostrymi słowami, dla mnie nie jest
problemem. Ja i moje dzieci jesteśmy
i Wessi, i Ossi. Gdy czasem słyszę, co
Niemcy mówią o Polakach, mówię
zawsze: pojedź tam, doświadcz tej
postawy przyjaźni i otwartości. Jeśli
się poznaje młodych Polaków i słyszy,
jak mówią o świecie, doskonale po
angielsku, jacy są głodni wiedzy, robi
to ogromne wrażenie.
Nigdy nie byłem wyznawcą poglądu,

Obrazki z granicy (2)

EKSTREMIZM

– Po pierwsze, nie zrobiłem tego
sam, lecz z przyjaciółmi. Trzeba mieć
dokładne wyobrażenie tego, co się chce
zrobić, mieć wykształcenie i pracę,
myśleć strategicznie. Jeśli widziało
się, jak wiele tu zniszczono, i jeśli
widziało się zarazem, jak niezwykłe
jest tu połączenie historii i natury,
to droga do kultury nie była zbyt
odległa. Kultura była także niszczona
przez tutejszą partię, a ludzie byli jej
spragnieni. Artyści, tacy jak Menuhin,
byli dla nich nieosiągalni. Uczynić
z nieosiągalnego coś możliwego to
jest wyzwanie!

Paweł RUTKOWSKI (opr.): Streifzüge zwischen Oder und Drage.
Begegnungen mit der Neumark
(Wędrówki między Odrą i Drawą.
Spotkania z Nową Marchią). Deutsches Kulturforum östliches Europa, Poczdam 2012.
W wersji niemieckiej i polskiej
ukazała się zbiorowa praca o Nowej
Marchii (terra transoderana) leżącej
od 1945 r. w granicach Polski. Autorzy
polscy i niemieccy piszą o krajobrazie, kulturze, historii, powstawaniu
miast, zakonach, pałacach i parkach,
Oflagu II C w Woldenbergu (Dobiegniewie) i KZ Sonnenberg (Słońsk).

ZNIKAJĄCA granica. Nowa polska
migracja do Niemiec – perspektywa
lokalna. Red. Agnieszka Łada i Justyna Segeš Frelak. Fundacja Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
Fragment wstępu: „W ostatnich
latach szczególnie widoczny jest
napływ Polaków na niemieckie tereny przygraniczne. Prowadzą tam
działalność gospodarczą i nabywają
nieruchomości, a część włącza się
w życie lokalnej społeczności. Za
modelowy przykład służy były powiat Uecker-Randow, na zachód
od Szczecina”.

– Łącząc miejsca pracy z kulturą,
buduje pan w Ulrichshusen organizm
społeczny.
– Bo to zawsze był organizm. Tutaj,
blisko granicy Meklemburgii i Pomorza,
dobra ziemskie zawsze były wspólnotą,
jednością mieszkańców i właścicieli,
co nie dotyczyło tylko junkrów, często
postrzeganych negatywnie. Podam
przykład: mój ojciec zmarł na Zachodzie w roku 1964. Pół roku później
zza żelaznej kurtyny nadeszła wielka
paczka: z wioski w jego stronach ojczystych ktoś przysłał drewniany krzyż…
Czy nie jest to przykład takiej właśnie
silnej wspólnotowej więzi?
– Kiedy pan tu przyjechał, wszystko
było zniszczone.
– Ale można było budować od nowa
coś nowego. Tutaj w zamku są 32 pokoje.
Każdy z nich ma inną nazwę, wsi lub
siedziby mojej rodziny. Jestem pewien,
że dzięki moim związkom rodzinnym
z Pomorzem czy Prusami Wschodnimi
odnalazłbym się tam. Myślę, że nie
ma większego znaczenia państwo czy
język. Trzeba wracać tam, skąd się
pochodzi. Mogłem wrócić i to jest znak
nowych czasów.
Rozmawiał Andrzej KOTULA

UWE von Seltmann: Gabi i Uwe.
Mój dziadek zginął w Auschwitz.
A mój był esesmanem. Tłum.: Katarzyna Weintraub. PWN, Warszawa 2012.
„Ona i On, Gabi i Uwe, Polka
i Niemiec, małżeństwo na przekór
historii. Poznali się w Krakowie: on –
niemiecki dziennikarz, ona – polska
artystka. Zakochali się w sobie, ale
niebawem spostrzegli, że przeszłość
w fatalny sposób ich ze sobą łączy:
dziadek Uwego, SS-man Lothar
von Seltmann, odbywał podczas
II wojny służbę w Krakowie, dziadek Gabrieli, Michał Pazdanowski,
został zamordowany w Auschwitz.
Gabi i Uwe odbyli wielką podróż
w przeszłość, która stała się dla
nich odkrywaniem samych siebie”.

Alfons Heimer (lat 64), bo
o nim mowa, wygrał lipcowe
wybory na burgermajstra* wsi
Blankensee i Pampow przewagą
61 proc. głosów. To sporo, zważywszy, że elekt mieszka tu od
niedawna, dopiero od wiosny
2009 roku. Przedtem mieszkał
przez sześć lat w Szczecinie, gdzie
administrował budżetem niemieckiego oddziału Wielonarodowego
Korpusu NATO Północ-Wschód.
Pewnie dlatego przez niektórych
mieszkańców wioski nazwany
został Generałem Heimerem.
Alfons Heimer, stały czytelnik „Kuriera Szczecińskiego”
mu”. A zapłata w euro? „Nie ma
sprawy”. Na jutro? „Oczywiście”.
Nazajutrz miałem telefon, że jest
drobny problem z transportem,
w banku mają jakiś kłopot w euro,
a tak w ogóle to właśnie „jesteśmy
na etapie sprawdzania, w którym
miejscu na mapie leży Blankensee”. Ale oczywiście: „damy radę,
proszę się nie niepokoić!”. Czyli
typowo romantyczne: „mierz siły
na zamiary”. Dla wielu Niemców –
niepojęte. Z drugiej strony, dzięki
takiej ujmującej spontaniczności
czasami udaje się robić rzeczy,
które normalnie nie mają prawa
się udać.
***
Na przykład koncert charytatywny na rzecz ratowania kościółka w Blankensee w listopadzie
2011 r. Razem z Alicją z polskiej
„Gaststätte”, wiceburgermajsteriną Dagmarą Lesener i innymi
społecznikami udało się z marszu
zorganizować występy młodych
szczecińskich muzyków i aukcję
obrazów. Liczył się nie tylko czysty
dochód, ale przede wszystkim
fakt, że zrobiono coś razem.

Nawet z dalekiego
Szczecina
Właśnie to „razem”, czyli „zusammen” jest teraz ważne. Życie
na niemieckich peryferiach, pośród malowniczych pól i lasów
wcale nie jest tak sielankowe
jak w turystycznych folderach.
Doskwierają prozaiczne uciążliwości dnia codziennego: dalekie
dojazdy do pracy, brak porządnej
drogi z Blankensee do polskiego
Buku, brak przedszkola. Ba! Do
niedawna nie było tu nawet internetu! A gdy egzystencja (zwłaszcza
zimą) przytłacza, to brakuje sił
i chęci do integracji. Cierpią na
tym więzi sąsiedzkie.
Prawdę mówiąc, samo pojęcie
integracja na pograniczu trochę
się wytarło. W miejscowej opinii
pochodzi ono z katalogu sloganów
poprawności politycznej i należy używać go raczej ostrożnie.
Mieszkają tu rdzenni Niemcy,
Niemcy napływowi, Polacy, Litwini, Ukraińcy, a nawet jeden
Duńczyk i Kolumbijczyk (ale
z Berlina). Czy integracja ma
polegać na tym, że nagle Niemcy

10 i 11 sierpnia zjazd NPD pod Pasewalkiem

„POMORZE Przednie – otwarte,
demokratyczne i kolorowe” („Vorpommern
– weltoffen, demokratisch und bunt!”) to
nazwa inicjatywy obywatelskiej skierowanej
przeciwko festynowi neonazistów, który
10-11 sierpnia odbędzie się w Viereck pod
Pasewalkiem. Mieszkańcy miasta liczą,
że dzięki ich akcji poprawi się wizerunek
regionu określanego w Niemczech często
jako twierdza neonazistów (Hochburg der
Neonazis).

RZECZ się stała niesłychana:
w lipcu 2012 roku władzę na
polsko-niemieckim pograniczu
przejęło wojsko. Bez jednego
wystrzału, jeśli nie liczyć
wystrzału szampana. Nowym
burgermajstrem Blankensee
został oficer Bundeswehry,
wprawdzie w stanie
spoczynku, ale bardzo
aktywny.

Udało się,
choć nie powinno
– W rzeczywistości byłem kimś
więcej niż generałem. W wojsku
ani szeregowiec, ani generał nie
dysponuje gotówką i na wszystko
musi dostać asygnatę od szefa finansowego. No i ja właśnie byłem
kimś takim – dodaje skromnie
nowy szef Blankensee.
Człowiek otwarty, pogodny,
z poczuciem humoru. Wywodzi się
z okolic Moguncji, z pogranicza
niemiecko-francuskiego, a więc
z kultury wina. Jednak w trakcie
swojej długoletniej wojskowej
kariery nabył wiele kompetencji
międzykulturowych, dzięki czemu
swobodnie porusza się zarówno
w obszarze kultury piwa (Niemcy
Wschodnie), jak i wódki (Polska
i Rosja). Szlak bojowy Alfonsa
Heimera wiódł bowiem przez
garnizony Mannheim i Kassel
po Poczdam, Cottbus (Chociebuż)
i Szczecin.
– Pierwszy mój kontakt ze Słowiańszczyzną nastąpił w Cottbus
i był to kontakt intensywny. Na
początku lat 90. stacjonowała tam
jeszcze Armia Czerwona i zbierała
się właśnie do odwrotu. Wymagało to wielu uzgodnień i spotkań
roboczych na szczeblu administracyjnym. Radzieccy oficerowie
mieli nad nami znaczną przewagę,
ponieważ potrafili uzgadniać bez
zakąszania – wspomina Alfons.
Z okresu poczdamsko-chociebuskiego pochodzą jego pierwsze
obserwacje na temat mentalności,
a nawet duszy słowiańskiej. Do
dziś nie może wyjść z podziwu,
że przy sowieckiej, z założenia
proletariackiej przecież armii,
funkcjonował najprawdziwszy
balet rosyjski! Doświadczył też
polskiej gościnności polegającej na przetrzymywaniu gościa
w domu i na nocnych Polaków
i Niemców rozmowach. Oprócz
ogólnie znanych i niekwestionowanych zalet narodu polskiego,
takich jak serdeczność, życzliwość i uprzejmość wobec dam,
zauważył także szczególny rodzaj
spontanicznej przedsiębiorczości
zawartej w haśle: „Polak potrafi”.
– Dla Polaka nie ma rzeczy niemożliwych, a waszym ulubionym
zwrotem jest: „nie ma problemu”
– mówi. – Kiedyś w jakimś sklepie
meblowym w Świnoujściu zapytałem, czy możliwy jest transport sofy
do Blankensee. „Nie ma proble-
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Wspólnie
przeciw neonazistom

Zmiana warty
w Blankensee

z Helmuthem von Maltzahnem, Konsulem Honorowym RP w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
– JAK pan odkrył Polskę?
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polubią bigos, a Polacy w Wigilię
zajadać się będą żeberkami?
– Różnorodność jest ostatnią
rzeczą, jakiej należy się wyrzec –
twierdzi Alfons Heimer. – Warto
jednak szukać też tego, co łączy.
Łączy na przykład sport i rekreacja: wspólne rajdy rowerowe,
mecze piłkarskie z drużynami
z pobliskiej gminy Dobra, klubowe
wieczorki taneczne.
Łączy też sztuka – obok pastorówki, w której zamieszkał Alfons
Heimer z rodziną, od kilku lat
działa mała galeria „Küsterhäuschen”, czyli Domek Kościelnego,
gdzie odbywają się wernisaże, małe
jarmarki adwentowe, spotkania
towarzyskie. Przyjeżdża sporo
ludzi z okolicy, ale także z Berlina,
a nawet z dalekiego Szczecina.
Właśnie – Szczecin. Też mógłby
łączyć, ale jest wciąż za daleko,
mimo że stąd raptem dwadzieścia
minut jazdy samochodem.
– Rozmawiam często ze starszymi mieszkańcami Blankensee,
Pampow, Mewegen i innych przygranicznych miejscowości – mówi
Heimer. – Szczecin jest dla nich
mitycznym miastem dzieciństwa.
Gdy przestał być „Stettinem”, stał
się obcy i nieprzyjazny. Teraz to
się zmienia, Szczecin aspiruje do
miana transgranicznej metropolii,
ale – zapatrzony w siebie – wciąż
niewiele robi, aby odczarować
tamtą obcość. Może dlatego większość tutejszych Niemców swoją
podróż do Polski kończy na stacji
benzynowej w Lubieszynie…?
***
– Na razie trzeba się wzajemnie poznać, a to musi potrwać.
Tak jak nauka języka polskiego,
która u mnie trwa już prawie
dwadzieścia lat – uśmiecha się
Alfons Heimer, stały czytelnik
„Kuriera Szczecińskiego”. (Dlatego, gdy mówi się po polsku,
trzeba przy nim bardzo uważać,
bo wszystko rozumie…).
Witold BACHORZ
* Burgermajstrem, ponieważ
tytuł „burmistrza”, gdyby przetłumaczyć dosłownie, brzmiałby po polsku
nieco pompatycznie w odniesieniu
do dwóch wiosek liczących niespełna
600 mieszkańców. A polski „sołtys”
to też byłoby nie to.

Niechlubne miano nie wzięło się znikąd. Mieszkańcy Pomorza Przedniego niejednokrotnie w milczeniu
przyglądali się działalności neonazistowskiej NPD.
W tej części Niemiec, podobnie jak w Saksonii,
jest ona silna i w wyborach komunalnych uzyskuje
dużo głosów (w jednej z wiosek pod Pasewalkiem
uzyskała aż 33 procent!).
W Pasewalku nie było dotąd ani jednej organizacji usiłującej czynnie stawić opór neonazistom,
organizując choćby kontrdemonstracje. Reakcji nie
było też wtedy, gdy na początku czerwca, podczas
obchodów 800-lecia Löcknitz, neonaziści niespodziewanie wmieszali się w przechodzący ulicami
miasteczka uroczysty pochód. Nieśli transparent,
w którym przypominali, że największe dziś partie
polityczne Niemiec żądały po wojnie przywrócenia
granic przedwojennych.
– Zapadła cisza – opowiada szczecinianin mieszkający po niemieckiej stronie granicy, który był
w Löcknitz. – Nie wiem, czy to była konsternacja,
zmieszanie czy może przyzwalające milczenie.
Organizatorzy pochodu, których pytano potem,
dlaczego do tego dopuścili, tłumaczyli, że w demokracji nie można zamknąć ust legalnie działającym
ugrupowaniom.

Zakazać nie można
10 i 11 sierpnia pod Pasewalkiem gazeta „Deutsche

Pasewalk to na co dzień bardzo spokojne miasto.
AKCJA

Stimme” („Niemiecki Głos”), propagandowa tuba
NPD, organizuje festyn prasowy. Szacuje się, że
weźmie w nim udział od 600 do tysiąca sympatyków neonazistowskiej ideologii z całych Niemiec.
Władze Pasewalku, do którego NPD zwróciła się
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na organizację
imprezy, nie widzą możliwości jej zakazania.
– Zjazd odbędzie się na prywatnym terenie, dlatego urzędnikom trudno jest coś zrobić – przyznaje
Rainer Dambach, burmistrz Pasewalku. – NPD doskonale zna kruczki prawne. Każda próba zakazania
imprezy skończy się w sądzie.
Neonaziści nieprzypadkowo wybrali okolice Pasewalku na miejsce zjazdu. Spodziewają się, że lokalna
społeczność, dotąd niezbyt skora do organizowania
protestów, także i tym razem przymknie oko na ich
poczynania. Axel Marquardt, burmistrz wioski Viereck,
która sąsiaduje z gospodarstwem, gdzie odbędzie się
zjazd, tak opisuje postawę mieszkańców:
– Ludzie, z którymi rozmawiam, mówią, że nie
chcą tej imprezy, ale jednocześnie nie widzą możliwości zakazu. Trudno będzie ich zmotywować, żeby
przyłączyli się do protestu. Dlaczego? Na pewno
jedną z przyczyn jest wygoda. Ale też strach, że
podpadnie się neonazistom. Mieliśmy już w okolicy
wypadki, kiedy domy były obrzucane jajkami. Nikt
oczywiście nie chce, żeby go to spotkało.

Liczą na Polaków
O strachu i konformizmie mówi też Annett Freier
prowadząca w Anklam „Demokratie Laden”, placówkę,
która zajmuje się wspieraniem inicjatyw obywatelskich
na rzecz rozwoju społeczeństwa demokratycznego.
Zapewnia, że tym razem neonaziści liczący na brak
aktywności mieszkańców srogo się rozczarują.
Przed miesiącem w Pasewalku zawiązała się
inicjatywa obywatelska zrzeszająca przedstawicieli
różnych partii politycznych, Kościołów, organizacji
pozarządowych, kulturalnych, religijnych i gospodarczych, a także osoby prywatne. Jej hasło brzmi
„Pomorze Przednie – otwarte, demokratyczne i kolorowe”. Na każdym z dotychczasowych spotkań
pojawiało się ponad sto osób. Byli wśród nich także
Polacy. Organizatorzy protestu przeciwko neonazistom
liczą, że poprą go nie tylko Polacy osiedlający się po
niemieckiej stronie granicy, lecz także mieszkańcy
Szczecina i okolic.
– Inicjatywa zorganizowania w Pasewalku festynu
NPD nie pochodzi stąd. To impreza ogólnoniemiecka.
Dlatego nas wszystkich powinno obchodzić to, co
dotyczy prawicowo-ekstremistycznej ideologii. I to
nie tylko po niemieckiej, ale i po polskiej stronie
granicy – mówi Annett Freier. – Szukamy w Polsce
ludzi, którzy przyjadą tu i wspólnie z nami pokażą,
że są za otwartym społeczeństwem i demokracją,
a przeciwko społecznemu wykluczeniu.
Monika STEFANEK

Otwarte i kolorowe

Zaproszenie
do Pasewalku
DZIŚ (czwartek, godz. 16) w kościele Mariackim przy rynku w
Pasewalku odbędzie się spotkanie
Inicjatywy Społecznej „Pomorze
Przednie – otwarte, demokratyczne,
kolorowe”.
Ma ona charakter obywatelski
i skierowana jest w pierwszym
rzędzie przeciwko planowanemu na
11 sierpnia festynowi neonazistów.
Organizatorzy zapraszają wszystkich,
którzy chcą się przyłączyć do protestu. Wieżę kościoła widać z daleka.
W zaproszeniu skierowanym do
szczecińskich mediów z prośbą o
jego rozpowszechnienie czytamy:
„Zapraszamy na spotkanie Inicjatywy «Pomorze Przednie – otwarte,
demokratyczne, kolorowe»”.
W akcji uczestniczą przedstawiciele wszystkich grup społecznych,
politycy wszystkich demokratycznych partii, parafie ewangelicka
i katolicka, liczne stowarzyszenia
i instytucje, związki zawodowe,
Ziomkostwo Pomorzan, działacze

kultury, m.in. organizatorzy festiwalu
„dokumentART”, harcerze.
Inicjatywę powołali obywatele
oburzeni na działalność neonazistów. Na 11 sierpnia planują m.in.:
łańcuch ludzi dobrej woli przeciwko
neonazistom, który stanie wzdłuż
drogi do miejsca ich festynu, koncerty w kościołach, bicie dzwonów
kościelnych, demokratyczny festyn
na rynku w Pasewalku.
Organizatorzy serdecznie zapraszają zarówno na dzisiejsze
spotkanie (i spotkania następne),
jak też do udziału w akcjach protestacyjnych 11 sierpnia. Dziś w
kościele Mariackim będzie tłumacz.
Inicjatywę wspierają: starościna
powiatu Przedpomorze-Greifswald,
burmistrz Pasewalku, burmistrzowie
sąsiednich gmin.
Kontakt po polsku i dalsze informacje: Magdalena Ullrich, tel.
0049 174 56 29 226.bSzczegóły: www.
vorpommern-weltoffen-demokratischbunt.eu/wp

KOMENTARZ

Wspólna
sprawa
WYGLĄDA na to, że mieszkańców Pasewalku i okolic zirytowały
w końcu nasilone ostatnio relacje
mediów, także ogólnoniemieckich, ukazujących sympatyczne
skądinąd miasto jako gniazdo
neonazistów. Być może mają
dość stygmatyzacji i ponoszenia
zbiorowej odpowiedzialności za
wprawdzie dość liczną, ale przecież
mniejszość, która w wyborach
głosuje na NPD.
Cokolwiek kryje się za powołaniem obywatelskiej inicjatywy,
trzymam kciuki za jej powodzenie, za budowanie społeczeństwa
otwartego, przyjaznego „innym”.
„Innymi” po niemieckiej stronie granicy są także osiedlający
się tam Polacy, przeciwko którym
neonaziści nieraz kierowali swoje
hasła. Tym bardziej więc powinno
zależeć nam na wsparciu inicjatywy
z Pasewalku.
Pogranicze to nasz wspólny
region. Walka z neonazistowską
ideologią jest naszą wspólną sprawą.
Monika STEFANEK
6510-12-C
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PROPOZYCJE

■■ SZCZECIN (11-12 sierpnia),
Wały Chrobrego. Polsko-niemieckie zawody pożarnicze towarzyszące Festiwalowi Sztucznych
Ogni Pyromagic organizowanemu przez miasto. Zawody będą
międzynarodowe, lecz wsparcie
finansowe otrzymała tylko ich
część polsko-niemiecka. Nad
Odrą tor przeszkód dla strażaków
i minitor dla dzieci. Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Oddział
Szczecin.
■■ KARLINO (17-18 sierpnia).
Festiwal Muzyczne Fascynacje
skierowany głównie do młodzieży
z Karlina i miast partnerskich
Wolgastu i Dargun. W programie
m.in.: występy taneczne i wokalne, rozgrywki rekreacyjno-sportowe, rajd rowerowy, dyskoteka.
Organizator: Gmina Karlino.
■■ SZCZECIN (18 sierpnia,
1 września). Transgraniczne
Koncerty Muzyki Organowej
w katedrze z udziałem muzyków
polskich i niemieckich, muzykologiczne panele dyskusyjne. 18
sierpnia wystąpią: polsko-niemiecka orkiestra pod dyrekcją
Eugeniusza Kusa, Witold Zalewski (organy), Zespół Wokalistów Camerata Nova. Koncert
1 września będzie poświęcony
Carlowi Loewemu. Zagrają Andrzej Chorosińki (organy) i Orkiestra Iacobi Maioris. Wstęp na
koncerty bezpłatny. Organizator:
Stowarzyszenie Rewaloryzacji
Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
„Katedra”.
■■ CEDYNIA (25 sierpnia). Tradycyjnie i integracyjnie „Cedynia 2012”. Polskie i niemieckie
dożynki i zawody strażackie.
Drużyny będą rywalizować
w biegu z przeszkodami, rozwijaniu węży, skokach przez
ścianę, wezmą udział w święcie
rolników. Warsztaty filcowania,
ceramiki, tkactwa, wytwarzania
serów z mleka koziego i krowiego,
gotowanie, potrawy regionalne.
Organizator: Cedyński Ośrodek
Kultury i Sportu.
■■ IŃSKO (25-26 sierpnia). II
Polsko-Niemieckie Dni Ińska
„Poznajemy nasze tradycje
i zwyczaje”. Występy niemieckiej grupy tanecznej Country
Girls, zespołów z Ińska, plener
malarski, warsztaty ginących
zawodów, zawody sprawnościowe
(prowadzenie: LOK Stargard
Szczeciński), prezentacja produktów Kół Gospodyń Wiejskich
z Ciemnika, Storkowa, Studnicy,
Ściennego, stowarzyszeń z Ińska
(rzeźba, malarstwo, wikliniarstwo, stolarstwo, rymarstwo, haft,
nalewki, wyroby mięsne, pierogi,
ciasta, pieczywo). Organizator:
Gmina Ińsko.
■■ BANIE (25-26 sierpnia). II
Sierpniowe Spotkania z Historią
„Banie 2012”. Warsztaty tematyczne i spotkanie integracyjne
młodzieży z Polski i Niemiec,
przedstawicieli organizacji non
profit i grup nieformalnych zainteresowanych propagowaniem
historii euroregionu Pomerania,
promocją turystyki historycznej
i kultury. Obóz rycerski z lat
1420-1470 w pobliżu kaplicy
św. Jerzego, warsztaty dawnych
rzemiosł, muzyczno-taneczne,
łucznictwa, fechtunku i kulinarne. Konkurs: „Co wiesz o historii
euroregionu Pomerania”, turniej
walk rycerskich i łucznictwa,
prelekcje „Nasze wspólne dziedzictwo – rewitalizacja obiektów
zabytkowych, koncepcje ich zagospodarowania i przeznaczenia”,
dyskusje. Organizator: Międzynarodowe Centrum Turystyki,
Kultury i Sportu w Baniach.
Finansowe wsparcie projektów: Interreg IV A (Fundusz
Małych Projektów)
ola

przez granice

WAKACJE

Dobry czas na początek

WYBIERZMY SIĘ

Marsz po zdrowie!
BARLINEK to urocze miasto w południowej części
Zachodniopomorskiego, na skraju rozległej Puszczy
Barlineckiej, w otoczeniu jezior, lasów i wyniosłości
terenowych.
GMINA liczy około 20 tysięcy
ludności, samo miasto około 15
tysięcy. Największym i najpiękniejszym zbiornikiem wodnym
jest Jezioro Barlineckie o pow. 272
ha. Ale mało kto wie, że Barlinek
to królestwo i europejska stolica
zarazem.
Królestwo panującej tu od lat
Królowej Puszczy Barlineckiej
i europejska stolica bardzo mocno tu promowanej nowej formy
rekreacji – nordic walkingu.

i organizowana pod patronatem
Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania.
Czasu na trening jeszcze trochę
jest, bo mistrzostwa odbędą się 8
września, oczywiście w Barlinku.
W czasie ich trwania mieszkańcy
gminy Barlinek i miasta Prenzlau
spotkają się na wspólnym euroregionalnym rajdzie.
W części ogólnopolskiej mistrzostw udział może wziąć każdy. Trasa zawodów to specjalnie

W nordic walkingu każdy ma szansę.
Wakacje to doskonały czas, by
zacząć spacery z kijkami, jeśli
ktoś jeszcze tego nie robi. A kiedy już będziemy mieli za sobą
kilka treningów, polecam udział
w Otwartych Mistrzostwach Nordic
Walkingu Euroregionu Pomerania
rozgrywanych w ramach Pucharu
Polski Nordic Walking. W części polsko-niemieckiej impreza
jest dofinansowana z Funduszu
Małych Projektów Interreg IVA

Fot. Radosław NAWROT

wytyczona 5-kilometrowa pętla po
terenach Barlinecko-Gorzowskiego
Parku Krajobrazowego. Zawody
będą odbywać się na trzech dystansach: 20 km (sześć kategorii
wiekowych), 10 km (sześć kategorii wiekowych) i 5 km (dziewięć
kategorii wiekowych). Będzie też
trasa dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych.
Uczestnicy z euroregionu Pomerania dodatkowo rywalizować

KOMENTARZ

JEST takie
pojęcie: „infrastruktura współpracy transgranicznej”. Są to
wspólne struktury euroregionu, organizacje,
Dr Helge Zabka
instytucje, proFot. Bogdan TWARDOCHLEB
jekty, komisje,
biura… Ale najważniejsi zawsze byli i są ludzie-instytucje: liderzy, wizjonerzy, inicjatorzy, kreatorzy. Osoby, których wieloletnie zaangażowanie, wyobraźnia
i determinacja w przezwyciężaniu
przeszkód ukształtowały dzisiejszą
wysoką jakość polsko-niemieckiego
sąsiedztwa i jego międzyludzką,
społeczną tkankę.
Gdy 15 lat temu dr Helge Zabka,
dyrektor zoo w Ueckermünde,
wysyłał do Szczecina i Polic paczki
z polskojęzycznymi folderami zachęcającymi do odwiedzin w zoo
(były zarazem bezpłatne bilety
wstępu), większość polskich sąsiadów nawet nie wiedziała, że gdzieś
niedaleko, w małym miasteczku
nad Zalewem Szczecińskim, jest
taka atrakcja.
Dziś niemiecki zwierzyniec (a
za nim również miasteczko) jest
popularnym celem wycieczek tysięcy
gości z Polski i powszechnie rozpoznawalnym symbolem gościnności,
współpracy i sukcesu, a dr Helge
Zabka – jednym z najważniejszych,
najbardziej kreatywnych, lubianych
i niezastąpionych filarów dobrego
sąsiedztwa.
Andrzej KOTULA

JUBILEUSZ

będą o Puchar Burmistrza Barlinka
w kategorii open na dystansach 5,
10 i 20 kilometrów, a dzieci i młodzież na dystansie 5 km. Każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy
medal. Start i meta na stadionie
miejskim im. B. Pluszczyka w Barlinku (ul. Sportowa 1).
Organizatorami zawodów są:
burmistrz Barlinka, Barlinecki
Ośrodek Kultury i Polska Federacja Nordic Walking.
Więcej informacji i zapisy: www.
7nw.pl. Dodatkowe informacje:
nordic@barlinek.pl, tel. 95 7462874.
ola
NORDIC walking to marsz
z kijkami wymyślony w Finlandii w latach 20. XX wieku.
W Polsce pierwsze centrum
nordic walkingu powstało właśnie w Barlinku.
Marsz z kijkami angażuje
większą liczbę mięśni niż zwykły marsz. To doskonała forma
ruchu dla każdego i w każdym
wieku.
Dobry trening techniki NW
pozwala usprawnić układ oddechowy i sercowo-naczyniowy.
Rozwija też wszystkie mięśnie
kończyn dolnych, wzmacnia
mięśnie tułowia, ramion i barków, zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa i łagodzi
napięcia mięśniowe w okolicy
barków. Niewielkie obciążenie
stawów u osób ćwiczących NW
sprawia, że jest on zalecany
osobom otyłym. Nie pogarsza
stanu obolałych stawów, zwłaszcza kolanowych.
W czasie nordic walkingu
spala się przeciętnie od 20
do 40 proc. więcej kalorii niż
podczas zwykłego spaceru. Kijki
pomagają w utrzymaniu lepszej
postawy, równowagi i stabilności, zwłaszcza w trudnym
terenie.

Zaproszenie do zoo

Pół wieku ogrodu
ZNANY i lubiany Ogród Zoologiczny w sympatycznym miasteczku
Ueckermünde obchodzi 50-lecie
istnienia. Na główne uroczystości
i atrakcje zaprasza w sobotę 11
sierpnia.
Przewidziane są rozliczne atrakcje oprócz tych, które bywalcy
zoo, a jest ich wielu, już znają.
W anonsach przeczytać można o
całodziennych spotkaniach polsko-niemieckich: tanecznych,
wokalnych, sportowych, innych.

Protektorami uroczystości są:
premier Meklemburgii-Pomorza
Przedniego, marszałek województwa zachodniopomorskiego, prezydent IHK Neubranenburg i prezes
zarządu Ogrodu Zoologicznego
Ueckermünde e.V.
Od wielu lat jednym z polskich
partnerów zoo w Ueckermünde jest
„Kurier Szczeciński”. Współpracuje
z nim także dziennik „Nordkurier” z Neubrandenburga, partner
„Kuriera”.

Lew Pazur i lwica Noemi, chrześniacy Czytelników „Kuriera” i „Nordkuriera”
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■■ KOSTRZYN, 28 lipca (godz.
17). W ruinach dawnej twierdzy
otwarcie wystawy prac artystów
z kilku krajów. Inspiracją dla nich
były znane wydarzenia historyczne. W latach 1730-32 w twierdzy
Kostrzyn więziony był następca
tronu Prus, książę Fryderyk, późniejszy Fryderyk Wielki, po próbie
ucieczki z przyjacielem Hansem
H. von Katte. Von Katte został
skazany na ścięcie. Ojciec, król
Prus, kazał Fryderykowi oglądać
wykonanie wyroku.
■■ BELLIN koło Ueckermünde, 28
lipca. Zlot simsonów i trabantów
(godz. 10 na placu sportowym).
W programie m.in.: Erbseneintopf
aus der Gulaschkanone (połączenie grochówki z gulaszową),
domowe ciasta, szanty z Ahlbecku,
dyskoteka z didżejem Kummi.
■■ AHLBECK (Uznam), 28-29 lipca. IX Długie Noce Muzyki. Do
późna w nocy program muzyczny
na promenadzie, w kawiarniach,
na koniec fajerwerki.
■■ ZINNOWITZ (Uznam), Vineta
Festspiele – plenerowe widowisko
inspirowane losami legendarnej
Vinety (poniedziałki, środy, czwartki, soboty o godz. 19.30).
■■ HERINGSDORF (Uznam), 1-5
sierpnia, Cesarskie Dni. Czas się
cofnie o ponad 100 lat. Do kurortu
przyjedzie cesarz…
■■ WOLIN, 3-5 sierpnia. Festiwal Słowian i Wikingów organizowany przez Stowarzyszenie
Centrum Słowian i Wikingów
Wolin – Jomsborg – Vineta. Ożyje
Wolin z X-XI wieku, w dawnych
strojach przybędą setki miłośników historii, zapowiadane są
warsztaty garncarstwa, szycia,
tkactwa, kowalstwa, rejsy po
Dziwnie replikami dawnych łodzi,
wielka bitwa, koncerty muzyki
dawnej, pokazy tańca, zwiedzanie
zrekonstruowanych chat….
■■ ŚWINOUJŚCIE (13-26 sierpnia). 42. FAMA, obecnie Międzynarodowy Campus Artystyczny.
14 sierpnia wystąpi rewelacyjna
Rykarda Parasol, córka szwedzkiej emigrantki i polskiego Żyda, amerykańska wokalistka.
W programie Campusu także:
„Laboratorium muzyki”, koncert
Marcina Maseckiego i Michała
Górczyńskiego, konkursy o Trójząb Neptuna, interdyscyplinarne
forum sztuki. Wstęp wolny.
■■ TRZĘSACZ, ŚWINOUJŚCIE.
Henrykowi M. Góreckiemu dedykowany jest VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum
Non Profanum 13-18 sierpnia.
Pierwszego dnia w Trzęsaczu
„Trzy utwory w dawnym stylu”
Henryka M. Góreckiego wykonają: Bartłomiej Nizioł (skrzypce),
Andrzej Mielewczyk (organy)
i Orkiestra Academia pod dyr.
prof. Bohdana Boguszewskiego.
14 sierpnia (Trzęsacz) wystąpią:
Wacław Golonka (organy), Poznański Kwintet Akordeonowy,
Orkiestra Academia. W programie: Kantata na organy op. 26
i „Pieśni śpiewają” op. 67 Mikołaja H. Góreckiego. 15 sierpnia w Trzęsaczu improwizacje
organowe zaprezentuje Tomasz
Adam Nowak. W Świnoujściu
Wolfgang Seifen (organy), Barbara Tritt (sopran) i Orkiestra
Academia wykonają III Symfonię Pieśni Żałosnych na sopran
solo i orkiestrę. W Świnoujściu
18 sierpnia koncert finałowy,
m.in. „Beatus Vir” Mikołaja H.
Góreckiego na baryton solo, chór
mieszany i wielką orkiestrę.
■■ FESTIWALE organowe w katedrach Kołobrzegu (czwartki),
Kamienia Pomorskiego i Koszalina (piątki), Szczecina (soboty).
Festiwal organowy w kościele
Chrystusa Króla w Świnoujściu
(piątki). 
(b.t.)
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