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Opowieść o fascynującym pograniczu

FELIETON

Ogród po drugiej stronie rzeki
Michał Kulik: – W naszych
filmach ciągle krążymy wokół
spraw polsko-niemieckich. Półtora
roku temu spotkaliśmy Marka
Brzezińskiego. Zafascynowały nas
nietypowe dzieje jego rodziny
i wiosną 2013 roku zaczęliśmy
realizować nowy film. Daliśmy
mu tytuł: „Ogród po drugiej stronie rzeki”. Jest to opowieść o pograniczu, fascynującym miejscu,
w którym żyjemy.
– Kim jest Marek Brzeziński?
M.K.: – Długo trzeba by mówić…
Jego pradziadkowie i dziadkowie
wyemigrowali w 1920 roku z Wielkopolski do Niemiec, „za robotą”
– jak się wtedy mówiło. Pracowali
w majątku Polssen pod Angermünde, gdzie urodziła się jego mama.
Przyszła wojna – oni dalej siedzieli
w Niemczech, ale już w Tantow,
bardzo blisko dzisiejszej granicy,
i pracowali na roli. W Hohenreinkendorf pod Gartzem urodziła się
mama Marka. Mieli dobre warunki,
swój dom i ogród, byli szanowani
przez gospodarzy. Pod koniec wojny
uciekali z nimi na zachód. Gdyby
uciekali na wschód, pewno przez
Rosjan nie byliby traktowani jak
Polacy, lecz jak Niemcy. Bali się
tego. Potem rodzina rozdzieliła się:
część została w Niemczech, część
zdecydowała się wrócić do Polski,
do Pyzdrów w Wielkopolsce, skąd
wyemigrowali. Jednak zatrzymali
się w Gryfinie i zostali tam na całe
życie. Marek urodził się w Gryfinie.
– Jak poznał dzieje swojej rodziny?
M.K.: – Opowiadała mu jego babcia. Gdy już granica była
otwarta, zaczął intensywnie szukać
rodzinnych śladów. Poznaliśmy
go i stwierdziliśmy, że o tych poszukiwaniach warto zrobić film.
Po drugiej stronie Odry Marek
odnalazł dawny ogród swoich
dziadków. W naszym filmie chcemy
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też pokazać, że kto mieszka po
drugiej stronie granicy, nie musi
być Niemcem, może być Polakiem,
i na odwrót. Nasze losy są wymieszane, stereotypowe patrzenie jest
niewłaściwe.
– Od dawna interesują się panowie historią Pomorza i pogranicza?
Paweł Kulik: – W tym wypadku
idziemy za Markiem. Szukając śladów rodziny, dotarł on na przykład
do dzisiejszych Rzędzin, dawnego

jechaliśmy do Polssen. Okazało
się, że właścicielem majątku jest
Holender, który od trzydziestu
lat uprawia ziemię w Niemczech
Zachodnich. Po zjednoczeniu Niemiec kupił ziemię na północy
i w Polssen.
P.K.: – Pokazując pogranicze,
chcemy też troszkę pokazać historie
Niemców z czasu ucieczki, dzieje
dzisiejsze i wspólną mentalność
polsko-niemiecką.

W Staffelde. Marta Szuster, Marek Brzeziński na rowerze, za kamerą Paweł
Fot. Michał KULIK
Kulik
Nassenheide, gdzie – jak wiadomo – mieszkała pisarka Elisabeth
von Arnim, autorka głośnej książki
„Elżbieta i jej niemiecki ogród”.
Zaczął interesować się jej twórczością i dotarł do grupy literackiej
Bloomsbury Group, stworzonej
wokół Virginii Woolf. Należał do
niej znany pisarz Edward Morgan
Forster, który w 1905 roku kilka
miesięcy spędził w Nassenheide
jako nauczyciel dzieci Elisabeth
von Arnim. Podążając za Markiem,
możemy w naszym filmie pokazać
i takie historie.
M.K.: – Przeszłość miesza się
w nim ze współczesnością. Po-

– Nagrywali panowie swój film
po obu stronach granicy: w Gryfinie i pod Gryfinem, po drugiej
stronie Odry, w Polssen i Rosow.
M.K.: – Jednego dnia byliśmy na
przykład w Karwowie pod Kołbaskowem, a następnego w Staffelde
pod Mescherinem, tuż za polskim,
granicznym Pargowem. W Rosow
spotkaliśmy nauczycielkę, która
do 1945 roku mieszkała w Carow,
dzisiejszym Karwowie. Zaraz po
wojnie jej rodzice musieli opuścić
dom i zamieszkali dwadzieścia
kilometrów dalej, w Rosow, już za
utworzoną wówczas granicą. Wtedy
nie była ona jeszcze tak chroniona

jak później, dlatego ojciec przeniósł na grzbiecie do Rosow cały
dobytek rodzinny: meble, fotele,
co mógł. Przez dwadzieścia lat
po wojnie ból po utraconej ziemi
i domu był tak silny, że nikt z nich
nie chciał przyjeżdżać do Karwowa. Ale w 1964 roku zdecydowali
się. Nie było to proste: musieli
wykupić w biurze podróży wycieczkę do Szczecina, przyjechali do
Szczecina, tu się urwali, wsiedli
w taksówkę i pojechali do Karwowa. A w Karwowie był Polak,
pan Zygmunt, który powiedział:
„Zapraszam do nas”. Zaprzyjaźnili się, a potem spotykali nawet
kilka razy do roku, a na pewno 1
września. Władze organizowały
wtedy przy granicy Dni Pojednania Polsko-Niemieckiego i – jak
nam mówili – zawieszały na terenach przygranicznych kontrole.
Co prawda Niemcom zakazano
przewożenia czegokolwiek, ale
kiedyś przywieźli panu Zygmuntowi odkurzacz. Obie rodziny do
dzisiaj się przyjaźnią i spotykają.
Ta nauczycielka mówiła nam, że
gdy jej ojciec poznał pana Zygmunta i Polaków, powiedział: „Teraz
mogę być spokojny. Dom należy
do dobrych ludzi”.
– Czemu byliście w Staffelde?
P.K.: – Tam mieszkał kiedyś
profesor Albrecht von Blumenthal, wybitny naukowiec, człowiek
o tragicznym życiorysie. Jego syn
z pierwszego małżeństwa Wolfgang
von Blumenthal, prawnik, wyjechał
z matką i bratem do Anglii, gdzie
przyjął nazwisko Charles Arnold
Baker. W czasie wojny pracował
w ochronie Churchilla i kontrwywiadzie, słynnej MI6, o której wie
każdy, kto ogląda „Jamesa Bonda”.
Dzięki Bakerowi udało się schwytać
w Norwegii zastępcę komendanta
obozu Auschwitz, Karla Fritsche.

Dokończenie na str. II

Niszczony
wizerunek
W POLSCE trwa polityczna
zawierucha wywołana przez opublikowanie nielegalnych nagrań,
dokonanych podczas prywatnych
spotkań czołowych polityków partii
rządzącej. Wczoraj była na ten temat
debata w Sejmie.
Treść nagrań nie wywołała politycznej burzy ani w Europie, ani
w USA. Podsłuchane prywatne wypowiedzi nie są komentowane przez
polityków, bo zgodnie z elementarnymi standardami demokracji nie komentują oni wypowiedzi prywatnych.
W opiniotwórczych mediach
niemieckich dominuje zdziwienie,
że nielegalne nagrania, materiał
z podsłuchów – „draństwo, jakie
wyrządzono rządowi i państwu”
(„Süddeutsche Zeitung”) – wykorzystywany jest w akcjach politycznych,
mimo że powinien być przede wszystkim przedmiotem zainteresowania
prokuratury i policji.
Zdziwienie jest tym większe,
że burza wokół treści nagrań rozgorzała tuż po rocznicy 25-lecia
pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które obserwował cały świat,
podziwiając dokonania ówczesnej
„Solidarności”.
Od dawna Polska była konsekwentnie prezentowana w Niemczech jako kraj gospodarczego i politycznego sukcesu, który znacznie
lepiej niż inne państwa wykorzystuje
w ramach Unii Europejskiej szanse stwarzane przez wolny rynek
i demokratyczne życie polityczne.
Dlatego przebieg polskiej „afery
podsłuchowej” obserwowany jest
z uwagą, lecz bardziej ze zdziwieniem i niepokojem. Wykorzystywanie nielegalnych nagrań do walki
politycznej jest obce demokracji
i nie tworzy korzystnego wizerunku
Polski jako państwa prawa i demokracji, lecz przeciwnie – niszczy go,
izolując Polskę.
Bogdan TWARDOCHLEB

Wobec „trudnego tematu”

Pamięć żydowskiej obecności
Ewa CZERWIAKOWSKA
CHOJEŃSKIE Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra
Incognita” konsekwentnie tropi ślady minionego. Ostatnio
po raz kolejny zwróciło się w stronę wielowarstwowego
kompleksu pamięci Niemców, Polaków i Żydów, tematu
o szczególnym znaczeniu na ziemiach pogranicza.
WYZWANIEM dla aktualnych
depozytariuszy wspólnego dziedzictwa kulturowego, a więc mieszkańców regionu, jest zwłaszcza dawna
obecność żydowska – dziś dotkliwa
i nieodwracalna nieobecność. Jak
ją uzmysłowić, jak przywrócić do
obszaru zbiorowej świadomości,
jak upamiętnić – w obliczu niemal
całkowicie przysypanych śladów,
nieistniejących świadków, braku
spadkobierców? Te pytania były
głównym wątkiem debaty, która odbyła się 30 maja tego roku
w chojeńskim Centrum Kultury.

Wyrobnik pamięci
Żmudny trud odkrywania i zabezpieczania żydowskich śladów
na polskich ziemiach zachodnich
był pasją zmarłego w 2011 roku

niemieckiego artysty Eckeharta
Ruthenberga. Przypomnienie jego
działalności stało się punktem wyjścia debaty. Ruthenberg, który sam
siebie określał mianem „wyrobnika
pamięci”, przez dziesięciolecia
prowadził poszukiwania zapomnianych, nierzadko materialnie już
nieistniejących, cmentarzy żydowskich, początkowo na obszarze
NRD, a po przełomie – w dawnych
niemieckich powiatach polskiego
pogranicza. Podróżując samotnie
po zachodniej Polsce i pracując
„w terenie”, odkrył, opisał i udokumentował blisko 50 żydowskich
miejsc pochówku, reliktów obecności, którą ktoś zasadnie określił
mianem „dziedzictwa niczyjego”.
Paradoksalnie – Ruthenberg nie
dysponował żadnym instrumenta-

rium naukowym, brakowało mu
narzędzi historyka, archeologa czy
judaisty, więc metodologię badań
wypracował sam. Źródłem jego
pasji było przemożne poczucie
zobowiązania wobec żydowskiej
tragedii i potrzeba „cichego za-

Eckehart Ruthenberg na cmentarzu
żydowskim w Chojnie, 2010
Fot. Jerzy CZERWIAKOWSKI

dośćuczynienia” – jak mówił. Zapomniane cmentarze w szczególny
sposób uczłowieczał, nazywając
je „sierotami”, które pragnął
„adoptować”. Swoje podróże badawcze podejmował ze znikomą
znajomością polskiego, a mimo
to bez trudu nawiązywał kontakty
z miejscowymi, by zasięgnąć niezbędnych informacji. Posługiwał
się starymi mapami i informatorem
sprzed pierwszej wojny światowej.
Bez uprzedzeń wobec „trudnego
tematu” – widomego spustoszenia
kirkutów – dokonał czegoś, na co
nie mogłaby się zdobyć żadna niemiecka instytucja, z obawy przed
zarzutem wkraczania na nieswoje
terytorium. Ruthenberg ignorował
wszelką poprawność polityczną,
nie czynił też nikomu zarzutów,
działał na obrzeżu, samotnie i bez
oczekiwań na uznanie. Jego dzieła
nie da się przecenić.
Efektem jego wieloletniej działalności są dziesiątki stron zapisków, pomiarów, szkiców topografii
terenu – baza danych, podstawa do
weryfikacji i dalszych badań. Co

Odbitka macewy z cmentarza w Gorzowie Wlkp., 2007
Fot. Jerzy CZERWIAKOWSKI
jednak najważniejsze – Ruthenberg
pozostawił dziesiątki unikalnych,
wykonanych metodą frotażu, odbitek pojedynczych – zachowanych
w całości lub tylko we fragmentach
– macew. Mają one niezaprzeczalny
aspekt dokumentacyjny – kamienie
nagrobne w skali 1:1 wraz z czytelną
inskrypcją utrwalone zostały „na
następne sto lat” – jak mawiał Ruthenberg. Nierzadko zresztą jest to
jedyna ich dokumentacja, ponieważ
wiele tymczasem ostatecznie zniknęło, zmieniając za sprawą przedsiębiorczych osób swe pierwotne
przeznaczenie na funkcję użytkową.

Dokończenie na str. IV
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Ogród po drugiej stronie rzeki
Dokończenie ze str. I
M.K.: – W Staffelde stał pałac
i zachowały się rodzinne filmy nagrywane przez matkę ostatniego
właściciela, kuzyna Wolfganga von
Blumenthala. Pałacu nie ma, filmy ocalały. Gdy w kwietniu były
pokazywane w Gryfinie, spotkały
się z dużym zainteresowaniem. I tu
znów pojawia się Marek, który do
Staffelde zawiózł kiedyś kolegę ze
szkoły Andrzeja Małyskę, właściciela
galerii Soraya w Szczecinie. Małyska

Michał Kulik
kupił w Staffelde teren, na którym
stał pałac von Blumenthalów, i poznał
Blumenthalów. W ten sposób i myśmy
trafili do tej historii. Pałacu nie ma,
zostały trzy-cztery schody.
P.K.: – Był trochę uszkodzony podczas wojny. W czasach NRD został
wysadzony w powietrze, a z cegieł
zbudowano szkołę w Tantow.
M.K.: – Ciekawe, że przez pięć
lat po wojnie Staffelde należało do
Polski, jednak nikt tam nie mieszkał.
Gdy w 1951 r. korygowano granicę
i Polska otrzymywała ujęcie wody dla
Świnoujścia, Staffelde włączono do
NRD. W miejscu pałacu postawiono
pegeerowską stołówkę. Chodził do
niej na obiady Karl Lau, po 1990
roku burmistrz Rosow, inicjator wielu
przedsięwzięć polsko-niemieckich
i nasz przyjaciel. Historie tak się
śmiesznie zazębiają… W Staffelde
poznaliśmy Martę Szuster, młodą

KSIĄŻKI

Polko-Niemkę, jak sama się określa. Urodziła się w Szczecinie, od
1988 roku mieszkała w Hamburgu.
Gdy realia polityczne się zmieniły,
chciała wrócić do Szczecina. Ostatecznie zamieszkała w Staffelde, pod
Szczecinem, gdzie kupiła dom. Żyje
na pograniczu.
– Została niedawno wybrana do
Rady Gminy Mescherin. Otrzymała
bardzo dużo głosów.
M.K.: – Niemcy, jej sąsiedzi, zaproponowali jej, żeby kandydowała.

Fot. Teresa Joanna ANDRZEJEWSKA

– W filmie będą więc bardzo różne
historie. Co je łączy?
M.K.: – Wędrówki Marka Brzezińskiego, przechodzenie przez mosty
na drugą stronę Odry, poszukiwanie
śladów rodziny.
P.K.: – Idąc za Markiem, poznajemy
pogranicze, odkrywamy ciekawostki,
nagrywamy.
– Brzeziński odkrywa dzieje swojej
rodziny, swojego domu.
P.K.: – Dzięki temu film jest też
pretekstem do refleksji o utraconej
ojczyźnie. Gdy Elisabeth von Arnim
wyjechała z Rzędzin do Anglii, wszędzie próbowała odtworzyć swój dom,
jego wnętrza, utracony raj. Podobnie
ojciec nauczycielki z Rosow, który
przenosił stare meble do nowego domu,
podobnie Polacy, którzy utracili swój
raj na Kresach. W 1988 r. w operze
w Szczecinie po raz pierwszy usłyszałem polskie pieśni o Lwowie. Starsi

ludzie płakali. Było to dla mnie dziwne
i poruszające. Nie znałem tego. Nasi
rodzice przyjechali z Częstochowy.
– Nawiązujecie więc też do historii
kresowych?
P.K.: – Tak, bo nasz film jest opowieścią o ludziach i historiach spotkanych
na pograniczu. Gdy Marek był w Rzędzinach, poznał pana Cimoszkę, który
przyjechał tam w 1946 r. z terenów
dzisiejszej Białorusi. On ma w domu
prawdziwe muzeum pamiątek utraconego raju. Co roku jeździ na Białoruś
i szuka swoich polskich korzeni. Gdy
człowiek traci dom, to chce zachować
o nim pamięć, jakiś ślad. W kościele
w Gryfinie jest ołtarz z czasów niemieckich. Ludzie, którzy po wojnie
przyjechali do Gryfina z Kałusza pod
Lwowem, umieścili w nim obraz przywieziony z Kałusza przez ks. Jana
Palicę. To jest ślad domu. W naszym
filmie będzie rozmowa Marka z dawnym mieszkańcem Kałusza. Mówi
o wysiedlaniu i osiedlaniu w Gryfinie.
M.K.: – Nieprzypadkowo mówiłem
na początku, że interesujemy się
sprawami polsko-niemieckimi, bo
interesując się nimi tu, na pograniczu, wciąż natrafiamy na podobne
historie. Chcemy, żeby nasz film był
wkładem w opowieść o nietypowej
historii pogranicza, czyli naszej wspólnej historii. Ona jest niezrozumiała
dla mieszkańców centralnej Polski
i centralnych Niemiec.
P.K.: – Chyba w Löcknitz były
kilka lat temu jakieś antypolskie
wypadki. Jeden dzień i koniec, ale
poszło w całą Polskę. Parę miesięcy
później przyjechał do nas dziennikarz
z Warszawy, a my akurat mieliśmy
jechać do Rosow. Jego pierwsze
pytanie było: „Nie boicie się jeździć
do Niemiec?”.
M.K.: – Serio. Pora była zimowa.
Myśleliśmy, o co mu chodzi? O gołoledź na szosie, mgłę?
P.K.: – Im dalej od granicy, tym
mniejsza jest wiedza o granicy i kontaktach polsko-niemieckich, przecież
na co dzień bardzo dobrych. Gdyby
nie to złodziejstwo na pograniczu,
byłoby w ogóle wspaniale. Nawet
Karla Laua okradli.

– Kiedy film będzie ukończony?
P.K.: – Wersja robocza już niebawem. Trudno ten film skończyć, bo
wciąż pojawiają się nowe historie.
Na przykład losy pani Danieli, która
jako 16-latka została w czasie wojny
przywieziona na roboty do Gryfina, do
fabryki mydła Hoppe’go. Po wojnie
wróciła do swojej wsi pod Warszawą.
Domu nie było, mama zmarła, ludzie
mieli jej za złe, że mówi po niemiecku. Poczuła wtedy, że jej ojczyzna
jest w Gryfinie. Wróciła do Gryfina.
M.K.: – 6 września ma być premiera
w Schloss Bröllin pod Pasewalkiem,
potem w Gryfinie, Szczecinie.
– Czy są pomysły na następne
filmy?
M.K.: – Myślimy o filmie o ośrodku
Schloss Bröllin. Chcielibyśmy pokazać
współpracę artystów, w którą poprzez
Schloss Bröllin włączony jest Teatr
Kana, teatry Krzyk z Maszewa i Brama
z Goleniowa. Chcemy pokazać rolę
artystów w społeczeństwie, zapytać,

przez granice

Anioły i świnie

napływ imigrantów, sprawa Ukrainy…
Niedawno, gdy nadchodziły tragiczne
wieści z Ukrainy, montowaliśmy wypowiedź Holendra z Polssen.
P.K.: – Rok temu powiedział on coś
banalnego: ja jestem Holendrem, tu
są Niemcy, granic nie ma, wy jesteście Polakami, ja mogę przyjechać
do was, wy do mnie, to jest fajne.
Od niedawna możemy tak mówić.
Ukraińcy nie mogą. Tam tej wolności
jeszcze nie ma.
M.K.: – Można by powiedzieć tak,
może zbyt górnolotnie: dziś można
mieć dom i ogród po jednej i drugiej
stronie Odry i granicy. O tym jest nasz
film, o fascynującym pograniczu,
gdzie żyjemy.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
* Michał i Paweł Kulikowie są m.in.
autorami dwóch filmów o pisarce Britcie Wuttke, „Złodroże” i „Sploty jednego
warkocza”, o Manfredzie Schatzu,
malarzu ze Stepnicy, o Stanisławie

Fot. Michał KULIK

jak mogą na nie oddziaływać, pomagać na przykład w przeciwdziałaniu
ruchom skrajnym, neonazistowskim,
które widoczne są już w całej Europie.
P.K.: – To problem nie tylko niemiecki, także polski.
M.K.: – Europejski. Przyszła pora
sprawdzianu dla Unii Europejskiej.
Powodów jest dużo: nacjonalistyczny
radykalizm i szowinizm, coraz większy

Lemie, o mieszkańcach współczesnego
pogranicza („Dyfuzja”). Film „Sploty
jednego warkocza” był w tym roku
nominowany do polsko-niemieckiej
nagrody dziennikarskiej.
Dofinansowanie filmu „Ogród po
drugiej stronie rzeki”: Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania
Film, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

cudowny wystrój dawnego sanatorium projektował genialny twórca
art nouveau Henry van de Velde
(1863-1957), a trzecie to wędrówki
po „dolnośląskim raju” w okolicach
Jeleniej Góry u stóp Sudetów. Wśród
niezwykłych przeżyć Christine Stelzer wymienia też dni spędzone nad
środkową Odrą. – Widok spokojnej

Odry – mówi – jest po prostu tylko
piękny.
Książki opublikowało berlińskie
wydawnictwo Steffen GmbH. Na skrzydełku podano, że w Polsce można o nie
pytać w regionalnych organizacjach
turystycznych: dolnośląskiej (Wrocław),
lubuskiej (Zielona Góra) i zachodniopomorskiej (Szczecin).
(b.t.)

Po obu stronach granicy

Wędrówki i przygody
KSIĄŻKĘ tę powinno się przetłumaczyć na polski i trochę może
uzupełnić, dostosowując do potrzeb polskiego czytelnika,
poszukiwacza przygód, wiedzy i atrakcji. Christine Stelzer,
wieloletnia dziennikarka gazety „Nordkurier”, opublikowała właśnie
trzyczęściowy przewodnik po polsko-niemieckim pograniczu.
JEST barwny, skondensowany,
poręczny. Ciekawie i przekonująco
prezentuje region do 60-80 kilometrów
po obu stronach granicy.
Jedna jego część obejmuje wyspy
Uznam i Wolin, tereny wokół Zalewu
Szczecińskiego, Greifswald i Szczecin,
któremu poświęcono najwięcej miejsca.
Druga część to wschodnia Brandenburgia od Prenzlau do Frankfurtu nad
Odrą, Eisenhüttenstadt i Neuzelle,
a po stronie polskiej – południowo-wschodnia część Pomorza Zachodniego
i ziemia lubuska (od Gorzowa do Kłopotu). Część trzecia to Dolne Łużyce
i wschodnia Saksonia z Łużycami
Górnymi oraz zachodni Dolny Śląsk po
czesko-niemiecko-polski trójkąt granic.
W części pierwszej Christine Stelzer opisuje 110 najważniejszych miejscowości, obiektów i postaci, w drugiej
– 160, w trzeciej – 150. Teksty dopełniają mapy, plany większych miast,
liczne, ciekawe, niestereotypowe,
atrakcyjnie zakomponowane zdjęcia.
Przykładowo: Szczecin zaprezentowany jest w dwudziestu ośmiu
opisowych hasłach, ujmujących
główne zabytki, także przyrodnicze,
najważniejsze postacie z historii (od
5038-14-B

Bogusława X po Piotra Zarembę),
muzea, pomniki i inne obiekty, układ
urbanistyczny centrum, bunkry pod
dworcem, ciekawostkę, jaką jest kino
Pionier 1909. Ważniejsze hasła są
dopełnione poręcznymi informacjami
o możliwości zwiedzania, godzinach
otwarcia itd. Słusznie, że nie ma informacji o hotelach i restauracjach.
Wszystkie trzy części przewodnika
napisane są przystępnie, a poszczególne hasła są miniopowieściami.
Kto niezbyt doskonale zna język
niemiecki, tekst zrozumie bez trudu.
Wyraźna jest w tych przewodnikach
faktyczna pasja odkrywczyni, charakteryzująca ich autorkę. Christine
Stelzer przez półtora roku zbierała
materiały, przemierzając tereny po
obu stronach granicy – setki kilometrów. Była we wszystkich miejscach,
które opisuje, jeździła samochodem,
rowerem, wędrowała pieszo, pływała
kajakiem i statkami, rozmawiała
z wieloma spotkanymi ludźmi, fotografowała. O terenach pogranicza,
od Świnoujścia i Wolgastu po Görlitz,
Zgorzelec i Zittau pisze jak o fascynującej krainie, której poznawanie
jest przygodą.

Poproszona jakiś czas temu przez
dziennikarkę „Nordkuriera” opowiadała o niezapomnianych przeżyciach
podczas przygranicznych wędrówek.
Wymieniła trzy: pierwsze to foto-safari o wschodzie słońca na Zalewie
Szczecińskim pod Stepnicą, drugie to
wizyta w Trzebiechowie pod Zieloną
Górą, gdzie niedawno odkryto, że

III

Jubileusz w Studio am Salzufer

TEATR

DZIAŁAJĄCY w Berlinie teatr „Studio am Salzufer – Tadeusz
Różewicz Bühne” powstał dziesięć lat temu. Prowadzony jest
przez Janinę Szarek i prof. Olava Münzberga, a patronuje mu
nadburmistrz Berlina Klaus Wovereit.
NA swój jubileusz teatr przygotował sztukę „Pfannkuchen,
Schweine, Heiligenscheine” (polski tytuł: „Anioły i świnie w Berlinie”), zrealizowaną według prozy
Brygidy Helbig. W Szczecinie zostanie pokazana 2 lipca w Teatrze
Współczesnym (godz. 19.30).

Janina Szarek

Paweł Kulik
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Brygida Helbig urodziła się
w Szczecinie, mieszka w Berlinie,
jest literaturoznawczynią i pisarką.
Opublikowała m.in.: „New Age
Diskurs” (książka o prof. Marii
Janion, 1995), „Płaszcz z gwiaździstych zamieci” (2005), „Wiersze Jaśminy” (1997), „Pałówa”
(powieść, 2000), „Anioły i świnie.
W Berlinie!” (2005; nominacja do
Nagrody Nike), „Hilfe” (wiersze,
2010), „Niebko” (powieść, 2014;
nominacja do Nagrody Nike).
Janina Szarek, aktorka i reżyserka, mieszka w Berlinie od 1981 r.
Ukończyła polonistykę i teatrologię
na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Studium Aktorskie Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie, doktoryzo-

POLSKO-NIEMIECKA

wała się na Akademii Teatralnej
w Warszawie na podstawie pracy
o berlińskich inscenizacjach sztuk
Tadeusza Różewicza. Organizowała europejskie trasy artystyczne
krakowskiemu Teatrowi STU, pracowała w teatrach wrocławskich,
współpracowała z Krystianem Lupą, Jerzym Grzegorzewskim, Henrykiem Tomaszewskim, berlińską
Volksbühne, grała w niemieckiej
telewizji i filmie, współtworzyła z Andrzejem Woronem słynny
berliński Teatr Kreatur, wykładała
na uczelniach teatralnych w Berlinie i Londynie. Współpracuje
z teatrami szczecińskimi, Kaną
i Współczesnym.
Nowa sztuka jest literackim,
satyrycznym, kabaretowym kolażem, satyrą na emigrację i polsko-niemieckie stereotypy.
Reżyseria: Janina Szarek, scenografia: Andre Putzmann, światło:
Bartek Kaczalski. Grają absolwenci
i studenci Transform Schauspielschule Berlin: Anne Wolf/Susanne
Strach, Nadine Rey, Patrick Hagendorf, Katharina Schöffner, David
Matla/Thomas Kolassa, Thomas
Heiser, Ipek Özgen.
Spektakl jest współfinansowany przez pełnomocnika rządu
federalnego ds. kultury i mediów
oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Przedstawienia w Berlinie: 27
czerwca, 8 i 9 lipca, 30 sierpnia, 6,
13, 20 i 27 września. Przedstawienia
w Berlinie zaczynają się o godz. 20.
Szczegóły: www.transformschauspielschule.de
(b.t.)

Brazylijscy Pomorzanie
EDUKACJA

Brazylijskie Pomorze
KIEDYKOLWIEK goszczą w IX Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie goście z Pomerode, jest to zawsze coś bardzo
szczególnego. Przyjeżdżają z daleka. Nie z sąsiedniej
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, lecz z Brazylii.
NIEWIELKA miejscowość,
licząca niecałe 30 tysięcy mieszkańców, nazywana jest niemieckim miastem Ameryki Łacińskiej.
Przed kilkoma laty nawet magazyn
informacyjny „Der Spiegel” opublikował reportaż o tym miasteczku,
tytułując go „Pomorze pod palmami”. Nigdzie indziej w Brazylii nie
ma tylu domów ryglowych co tam.

dla nich ojczyznę. Udali się do
Brazylii i osiedlili w tak zwanej
europejskiej części prowincji Santa
Catarina. Wielu nie przeżyło pierwszych lat w oddaleniu od dawnego
domu. Zmarli głównie wskutek
chorób. Innym wychodźcom z Europy, również wielu Polakom,
także nie powodziło się najlepiej.
Pomorzanie, jak wszyscy imigranci,

spraw jak piłka nożna uczniowie
powinni podchodzić krytycznie.
O wszystkim musieli rozmawiać
oczywiście po niemiecku! Opiekunki z Pomerode poruszały również
tak trudne tematy, jak rasizm czy
kolonializm.
Podobne lekcje Viviane i Scheila prowadziły także w szkołach greifswaldzkich – Świętego Marcina
(Martinsschule) i Friedricha Jahna (Friedrich-Jahn-Gymnazjum).
Uczniowie polscy i niemieccy
przygotowali wspólne warsztaty.
Jesienią Alina Rörig, opiekunka

Współpraca Młodzieży

Dzień wolności
– Tag der Freiheit

To nie jest brama portu w Szczecinie
Gdzie w tym wielkim kraju dostanie się wyśmienity pomorski tort
śmietankowy? Tylko w Pomerode.
Z tej idyllicznej miejscowości,
położonej w prowincji Santa Cruz
600 km na południowy-zachód
od Sao Paulo, pochodzą Scheila
i Viviane. Odwiedziły szczecińską
„dziewiątkę” niczym ambasadorowie swoich rodzinnych stron.
Teraz mieszkają czasowo w Greifswaldzie, mieście partnerskim
Pomerode. Do końca czerwca,
jako opiekunki i przewodniczki,
poznają zbiory tamtejszego Muzeum Pomorza, gdzie jest wiele
informacji o ich przodkach.
W XIX wieku ponad 350 tysięcy
Pomorzan musiało z goryczą opuścić swoją niełaskawą wówczas

KORESPONDENCJA

Dawid Walkowiak z klasy I c
KLASY drugie Gimnazjum nr 6 w Szczecinie spotkały się na
lekcji historii zorganizowanej w ramach polsko-niemieckiej
akcji „Dzień wolności.de – Tag der freiheit.pl”. Rozpoczęła ją
piosenka „Kocham wolność” zespołu Chłopcy z Placu Broni,
bowiem tematem była walka o odzyskanie suwerenności.
UCZNIOWIE uczestniczyli w quizie dotyczącym historii Polski
i Niemiec w roku 1989. Odpowiadali na pytania związane z Okrągłym
Stołem, pierwszymi częściowo
wolnymi wyborami w Polsce, powstaniem „Solidarności”, upadkiem muru berlińskiego.
Pierwsze miejsce zajął Maksymilian Wiese, drugie – Kacper
Malisz, trzecie – Robert Dolata.
W trakcie lekcji uczniowie słuchali
utworów rockowych z przełomu
lat 80./90. i oglądali prezentacje
mówiące o przemianach w obu kra-

Z Pomerode do Szczecina

jach. Przygotowali też prezentację
„Czym jest wolność dla uczniów
naszego gimnazjum”, „Co oznacza
wolność dla Ciebie?”.
Dzień Polsko-Niemiecki w Gimnazjum nr 6 był częścią akcji organizowanej przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży z okazji
jubileuszu wydarzeń 1989 roku.
Zakończył się rozdaniem nagród
i koncertem szkolnego chóru.
Organizatorkami były nauczycielki: Anna Ziółkowska, Beata
Cegiełka i Agata Ochrymiuk.
(b.c.)

Brama imigrantów w Pomerode
budowali swoje nowe życie tylko
dzięki ciężkiej pracy i żelaznej
woli. Dlatego obie młode damy są
tak bardzo dumne z tego, co ich
przodkowie stworzyli w Pomerode.
Jak można było się spodziewać,
podczas wizyty w Szczecinie rozmawiały nie tylko o Pomerode,
lecz także o piłce nożnej. Głównym
tematem nie byli jednak idole
stadionów i mistrzowie dryblingu,
lecz społeczny i gospodarczy wpływ
mistrzostw świata na Brazylię.
Szczecińscy uczniowie starali się
zrozumieć, jaki wpływ będzie miał
ten międzynarodowy festyn piłkarski na zwykłych ludzi. Wedug
Nadji Tegtmeyer ze stowarzyszenia „Verquer” w Greifswaldzie,
koordynatorki projektu, do takich

z Niemiec, pojedzie z Scheilą i Viviane do Brazylii. Podobnie jak jej
brazylijskie koleżanki będzie uczyła
w Pomerode. Jeśli nie zerwie się
łączność internetowa, szczecińscy
uczniowie będą mogli poprzez czat
zawrzeć przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami, którzy również mieszkają
na Pomorzu, lecz w Brazylii.
Stanie się to jednak wtedy,
gdy piłka nie będzie już w grze…
Teraz futbol tak samo emocjonuje
bowiem uczniów niemieckich, jak
polskich i brazylijskich.
Martin HANF
* Nauczyciel w IX LO w Szczecinie, wolny dziennikarz
Więcej o Pomerode: www.pomerodeonline.com.br,www.pomerode.sc.gov.
br, pomerodenews5.blogspot.com

Jak wydawano pieniądze w Białogardzie

Unijne dziesięć lat
W GALERII Centrum Kultury i Spotkań
Europejskich otwarto na początku czerwca
wystawę fotograficzną „10 lat Białogardu
w Unii Europejskiej”. Jest to próba
prześledzenia najistotniejszych zmian, jakie
w ciągu ostatniej dekady zaszły w mieście.
Lista sukcesów jest długa.
Mówi burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński: –
To jest wielkie poczucie satysfakcji, że to wszystko
dzieje się na naszych oczach, że możemy służyć naszej
społeczności właśnie w taki wymierny sposób, pozyskując olbrzymie unijne środki. Pamiętajmy jednak,
że Unia za darmo niczego nie daje. Przede wszystkim
należy przygotować dobre projekty i skonsultować je
z mieszkańcami. Myślę, że nam w Białogardzie to się
udało. Bez względu na to, kto sprawował władzę, uda-

wało nam się przekonać mieszkańców i decydentów
do tego, że warto zaryzykować. I często burmistrzowie
ryzykowali. Nawet jeśli nie było wiadomo, czy składane wnioski zdobędą dofinansowanie, staraliśmy
się czynić pierwsze ruchy w stronę realizacji projektów. Dzięki temu mamy piękne Centrum Kultury
i Spotkań Europejskich, czystą wodę w mieście, na
co potrzebne były bardzo duże pieniądze. Miasto
jest gazyfikowane, mamy nowe szkoły, przedszkola,
odnowione ulice, przestrzeń publiczną, park Orła
Białego, wkrótce będą rewitalizowane tereny zielone przy ulicy Dworcowej. Myślę, że te dziesięć lat
wykorzystaliśmy bardzo dobrze.
W czasie spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla najmłodszych, zatytułowany „Ja i moja
Mała Ojczyzna”. Zwyciężył Filip Rak, uczeń Szkoły
Podstawowej nr 4.
(b)
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AKTUALNOŚCI

■■ 1 LIPCA przechodzi na emeryturę Peter Heise, współtwórca
Euroregionu Pomerania, wieloletni dyrektor Biura Komunalnego Związku Gmin Pomerania
w Löcknitz.
■■ RÓŻANYM spotkaniem w Skarbimierzycach zakończył się PolskoNiemiecki Festiwal Róż organizowany przez przygraniczne gminy Dobra
i Blankensee. Wśród głównych jego
bohaterek były dziennikarki „Kuriera”: Elżbieta Bruska i Berenika Lemańczyk, tłumaczki książki
Elisabeth von Arnim „Elżbieta
i jej niemiecki ogród”. Wybrano
Transgraniczną Królową Róż.
■■ PRZYMIERZE Rozsądku przeciw Przemocy i Ksenofobii (Bündnis
der Vernunft gegen Gewalt und
Ausländerfeindlichkeit) przyznało
21 osobom z Berlina i Brandenburgii, angażującym się na rzecz
budowy społeczeństwa otwartego
i tolerancyjnego, Wstęgi za Odwagę i Zrozumienie (Band für Mut
und Verständigung). Odznaczenie
wręczał premier Brandenburgii
Dietmar Woidke. Wśród uhonorowanych jest Michael Kurzwelly, który
przed 15 laty stworzył ideę polsko-■
-niemieckiego miasta Słubfurt.
■■ MINISTROWIE finansów
państw UE zatwierdzili wejście
Litwy do strefy euro. Wspólną europejską walutę Litwa chce wprowadzić w styczniu 2015 r. Muszą
jeszcze na to wyrazić zgodę szefowie
państw i rządów państw EU oraz
Parlament Europejski.
■■ WITALIJ Jussufof, 34-letni Rosjanin, właściciel grupy Nordic
Yards, nazywany w Niemczech
królem stoczni, jest już właścicielem trzech z czterech największych
stoczni w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim. Wcześniej kupił stocznie
w Wismarze i Warnemünde, a na
początku czerwca upadłą rok temu
stocznię w Stralsundzie. Do końca
2016 r. ma w niej pracować 500 osób.
■■ W GROSS Pinow odbyła się
polsko-niemiecka konferencja poświęcona rozwojowi infrastruktury
turystycznej w Dolinie Dolnej Odry
w latach 2014-2020.
■■ PREMIER Gruzji Irakli Garibashvili przekazał Frankowi-Walterowi Steinmeierowi, ministrowi
spraw zagranicznych RFN, dwie
zabytkowe księgi wywiezione z Niemiec po zakończeniu drugiej wojny.
Zostały znalezione w 2006 r. w bibliotece Uniwersytetu Tbilisi wśród
niemal 70 tys. książek pochodzących
z Niemiec. Została otwarta droga
do ich powrotu.
■■ WNIOSKI o azyl w Niemczech
złożyło 76 tys. Syryjczyków, którzy
mają w RFN krewnych. Władze
Niemiec deklarują, że mogą przyjąć
20 tys. uchodźców z Syrii. 20 czerwca
był Światowym Dniem Migrantów
i Uciekinierów. Poinformowano, że
liczba uciekinierów i osób starających
się o azyl po raz pierwszy po zakończeniu drugiej wojny przekroczyła
na świecie 50 mln osób. Niemcy
należą do krajów przyjmujących
najwięcej uciekinierów.
■■ „SPOŁECZNOŚĆ pogranicza?
Problemy identyfikacji z regionem
polskich i niemieckich mieszkańców
Nadodrza po 1945 roku” to temat
polsko-niemiecko-amerykańskiej
konferencji, która odbędzie się 5-7
lipca w Collegium Polonicum w Słubicach i w Krośnie Odrzańskim.
■■ STAŁA współpracowniczka dodatku „przez granice”, red. Monika
Stefanek, zmienia w sobotę stan
cywilny. Ślub odbędzie się w Berlinie
(Charlottenburg).

Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG
IV A Euroregionu Pomerania).
Redakcja: Bogdan Twardochleb
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przez granice

Pamięć
żydowskiej obecności
Dokończenie ze str. I
Z drugiej strony – sporządzanie
odbitek było aktem artystycznym.
Ruthenberg gołą ręką wcierał ziemię
w papier, leżący na macewie, tworząc jej precyzyjne odwzorowanie.
Efektem tej wysoce sensualnej
czynności (dłoń – ziemia – papier
– kamień) są małe dzieła sztuki,
graficzne zapisy procesu rozpadu,
ale i konkretnego momentu pamięci.
Mówią o nim pęknięcia, rysy, zatarcia, kiedy indziej odzwierciedla go
mozaika ułożona z odnalezionych

pamięci” Eckeharta Ruthenberga nie poszło na marne. Czasem
przy odnalezionych przez niego
macewach pojawiają się światełka
nagrobne albo kwiaty.
Synagoga w Eberswalde
O próbach włączenia pamięci
o żydowskiej obecności w miejską
przestrzeń mówił podczas debaty
Kai Jahns z Eberswalde, miasta
po drugiej stronie granicy, oddalonego od Chojny zaledwie o 50
km. W miejscu dawnej synagogi
stanął tam jedyny w swoim rodza-

Steffen Schortie Scheumann na „Nowym Campo di Fiori”, 2013


Fot. Jerzy CZERWIAKOWSKI

fragmentów kamienia, utrwalony
obraz chwilowej rekonstrukcji.
Stowarzyszenie „Terra Incognita”
opublikowało książkę z fragmentami
dokumentacji Ruthenberga. Jego
spuścizna trafiła do Oderlandmuseum, znajdującego się w niedalekim od Chojny Bad Freienwalde, i może zostać udostępniona
ewentualnym badaczom. I chociaż
większość zachowanych starych
cmentarzy żydowskich na polskich
ziemiach zachodnich nadal trwa
w zapomnieniu, dzieło „wyrobnika

ROCZNICA

ju pomnik. Wysokie, zamknięte
pasmo muru oddaje zarys jej fundamentów, zaś w powstałym w ten
sposób pustym wnętrzu posadzono
drzewa – rosnąc, odtwarzać będą
bryłę świątyni. Dostępne są tylko
jej zewnętrzne ściany, na których
widnieje wyjątkowa, ciągnąca się
w jednej linii inskrypcja. Nie ma
w niej mowy o nazistach, faszystach, Hitlerze czy narodowosocjalistycznym reżimie – jedynymi
sprawcami, ale i spadkobiercami
pamięci są mieszkańcy miasta. „9

listopada 1938 mieszkańcy Eberswalde zniszczyli synagogę… (…)
Eberswaldzcy policjanci w latach
wojny deportowali z miasta ostatnich Żydów… Wielu eberswaldzkich Żydów zmarło w obozach
koncentracyjnych i w czasie marszów śmierci, inni odebrali sobie
życie. Nielicznym udało się uciec
z ojczyzny. Od tego czasu w Eberswalde brakuje tych ludzi, przyjaciół, kolegów ze szkoły i z pracy,
sąsiadów…”.
Od dwóch lat w mieście funkcjonuje jeszcze inny obszar pamięci,
odległy od jakiegokolwiek historycznego miejsca, jak na przykład
lokalizacja synagogi. Z inicjatywy
Steffena Scheumanna niewielki
zaniedbany skwer na skrzyżowaniu
dwóch ulic zyskał oficjalną nazwę
Neuer Blumenplatz, czyli Nowe
Campo di Fiori. Powstało tu miniaturowe założenie parkowo-ogrodowe,
zaś jego nazwa odwołuje się do strof
Miłosza poświęconych powstaniu
w warszawskim getcie. Nowe Campo
di Fiori, na którym – jak pamiętamy – „bunt wznieci słowo poety”,
ma być miejscem alternatywnego
kultywowania pamięci, miejscem
poezji, muzyki, teatru.
Należałoby sobie życzyć, by
zaprezentowane w trakcie debaty sposoby, metody i pomysły na
zapełnienie pustego miejsca po
żydowskiej obecności w konkretnych
przestrzeniach publicznych, stały
się zaczynem nowych inicjatyw.
Stowarzyszenie „Terra Incognita”
zainicjowało zbiórkę środków na
upamiętnienie cmentarza żydowskiego w Chojnie – będzie to widomy
znak przezwyciężania niepamięci.
Zapewne tylko tak można odpowiedzieć na nieco abstrakcyjne
pytanie postawione przez prowadzącego debatę redaktora „Gazety
Chojeńskiej” Roberta Ryssa: „Jaki
mamy dług wobec Żydów?”.
Ewa CZERWIAKOWSKA

100 lat temu

Zamach w Sarajewie
W SOBOTĘ mija 100. rocznica zamachu
w Sarajewie, który był pretekstem do wybuchu
pierwszej wojny światowej. W Europie mówi
się o tej wojnie dużo, w Polsce mało.
W sobotę Chojeńskie Stowarzyszenie „Terra Incognita” organizuje wyprawę studyjną „Wielka wojna
zapomniana”. Jak piszą jej organizatorzy, „celem
jest przypomnienie tego wielkiego wydarzenia oraz
dyskusja nad pamięcią o nim w Polsce i Niemczech,
przede wszystkim w kontekście rodzącego się nad
Odrą prawdziwego pogranicza polsko-niemieckiego
oraz dziedzictwa kulturowego polskich ziem zachodnich. Jego trwałym elementem są pamiątki po tej
wojnie – liczne stojące do dziś pomniki i tablice
poświęcone poległym mieszkańcom”.
Program wyprawy studyjnej obejmuje odwiedziny
na cmentarzu wojennym w Stargardzie Szczecińskim,
spacer po Moryniu i udział w otwartej konferencji
„Wielka wojna zapomniana” (sala konferencyjna Regionalnego Biura Geoparku w Moryniu, pl. Wolności
2, godz. 16). Referaty wygłoszą: dr Andreas Lawaty
(Das Nordost-Institut, Lüneburg): „Pierwsza wojna
światowa na nowo oświetlona”, prof. Jan M. Piskorski
(Uniwersytet Szczeciński): „Samobójstwo Europy czy
powrót Europy. Spór o pierwszą wojnę światową”, dr
Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński): „Pamięć
pierwszej wojny światowej na Pomorzu Zachodnim
po 1945 r.”. Dyskusję końcową poprowadzą dr Paweł
Migdalski i red. Robert Ryss. Konferencja będzie
w językach polskim i niemieckim.
O godz. 19.15 w moryńskim kościele Ducha Świętego rozpocznie się koncert poświęcony ofiarom
pierwszej wojny światowej, a zatytułowany „Dona
nobis pacem” (wstęp wolny). Wystąpi Chór Collegium
Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie pod dyrekcją Pawła

Osuchowskiego. W programie jest m.in. fragment
„Mszy o pokój” Wojciecha Kilara.
Współorganizatorami sobotnich spotkań i koncertu są: Eberswalder Zentrum für demokratische
Kultur, Jugendarbeit und Schule e.V., Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, gmina
Moryń i parafia pw. Świętego Ducha w Moryniu.
Również w sobotę odbędzie się rocznicowy koncert w katedrze berlińskiej na Wyspie Muzeów
(godz. 20). Ku uczczeniu ofiar pierwszej wojny
światowej zostanie wykonane monumentalne „War
Requiem” Benjamina Brittena. Wykonawcy: orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Nowa Filharmonia
Pruska z Prenzlau, soliści: Nathalie de Montmollin
(sopran), Vernon Kirk (tenor), Ralf Lukas (baryton)
oraz ponad 150 chórzystów. Bilety: www.chortickets.
de, www.berlinerdom.de, service@chortickets.de
oraz w kasach przed koncertem. 
(b.t.)

Pomnik ofiar pierwszej wojny światowej w Dobrej k. Nowogardu
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

WYBIERZMY SIĘ

■■ UECKERMÜNDE. 27 czerwca
(piątek, godz. 19.30) w kościele
Mariackim koncert Sylwii Burnickiej-Kaliszewskiej (sopran),
Thomasa Posera (trąbka) i Anke
Schulz (organy).
■■ SCHWEDT. Scena plenerowa
nad Odrą, widowisko „Klątwa
białej damy” („Der Fluch der weissen Frau”); piątek (27 czerwca,
godz. 20), niedziela (29 czerwca,
godz. 15.30). Bilety: 20-40 euro.
■■ SZCZECIN. 28 czerwca (sobota),
inauguracja Festiwalu Spoiwa
Kultury. W Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów (ul.
Niemcewicza 1/1, godz. 18) otwarcie
wystawy Karoliny Freino „Murki
i piaskownice”. Program całego
festiwalu: www.kana.art.pl.
■■ SZCZECIN. W sobotę (28 czerwca, godz. 20) w katedrze św. Jakuba
inauguracja Międzynarodowego
Festiwalu Organowego.
■■ CHORIN koło Angermünde.
W sobotę (28 czerwca) w gotyckim klasztorze zaczyna się 50.
Muzyczne Lato w Chorin (Choriner Musiksommer). W koncercie
inauguracyjnym (godz. 15) Brandenburska Orkiestra Narodowa
wykona Richarda Straussa „Don
Juana” i „Życie bohatera” oraz IV
Koncert na róg Es-dur Wolfganga
A. Mozarta. Solista: Christoph Ess
(róg). W niedzielę (29 czerwca,
godz. 15) oratorium Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego „Eliasz”.
Wykonawcy: Berlińska Akademia
Śpiewu, Brandenburger Sinfoniker,
Julia Giebel (sopran), Karolina
Gumos (mezzosopran), Gideon
Poppe (tenor), Reinhard Hagen
(bas). Bilety (25, 17, 12, 7 euro),
www.choriner-musiksommer.de
(strona także w języku polskim).
■■ GUTSHAUS Ramin. Niedziela, 29 czerwca, godz. 16. Koncert
„Drogi miłości”, rosyjskie pieśni
Czajkowskiego, Rymskiego-Korsakowa, Rachmaninowa, romanse
i melodie ludowe: „Eh raz, jeszczo
raz”, „Oczy czarne”, „Podmoskovnyje wiecziera”, „Kalinka” itd.,
itp. Wykonawcy: Beata Gramza
(sopran), Małgorzata Janaszek
(wiolonczela), Andrzej Janaszek
(fortepian). Wstęp: 50 zł (rezerwacja
miejsc: gutshaus.ramin@email.
de). Ze Szczecina do Ramin dojazd
przez Lubieszyn i Neu Grambow
(30 min samochodem).
■■ BERLIN. Dzielnica Neukölln,■
27-29 czerwca: 48 Stunden Neukölln.
Das Kunstfestival (48 godzin Neukölln. Festiwal Sztuki). Dziesiątki
imprez na ulicach i w parkach. Więcej: www.48-stunden-neukoelln.de.
■■ BERLIN. Filharmonia Berlińska (sala kameralna), poniedziałek,
30 czerwca, godz. 20. Koncert „Viva
Vivaldi”, gra Krzysztof Meisinger
(gitara) i Capella Bydgostiensis,
dyryguje Krzysztof Meisinger,
w programie koncerty Vivaldiego
D-dur i C-dur w opracowaniu na
gitarę i orkiestrę kameralną, Trio
A-dur Vivaldiego, „Adagio g-moll”
Tomaso Albinoniego, „Aria na
strunie G” Jana S. Bacha oraz
Koncert d-moll Johana S. Weissa.
Bilety (36/23 euro): www.berlinerphilharmoniker.de.
■■ GORZÓW Wielkopolski. 11-12
lipca, XXVI Międzynarodowe
Spotkania Zespołów Cygańskich
„Romane Dyvesa”. www.romanedyvesa.com.
■■ UECKERMÜNDE. 12 lipca
(sobota). Widowisko historyczne
na dziedzińcu Zamku Książąt
Pomorskich (godz. 9.30-24). Przybędą jak co roku księżna Anna
Jagiellonka i książę Bogusław X.

