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Berlin – Szczecin – Bałtyk

Płynące krajobrazy
Paweł MALICKI

Berlin ma pięć milionów mieszkańców, a Szczecin 400 tysięcy.
Jak przebić się w Berlinie z informacjami o Szczecinie? Czy jest
coś, czego Berlin nie ma, a Szczecin ma?
Zbigniew Zbroja przypomina,
że Berlin nie ma bezpośredniego wodnego dostępu do morza,
a Szczecin ma, że najkrótsza droga
wodna z Berlina na pełne morze
prowadzi właśnie przez Szczecin.
Można ją pokonać jachtem. Granicznych przejść i barier, jakie
były dawnej, już dawno nie ma.
Zniosła je umowa z Schengen.
Z. Zbroja pracuje na Wydziale
Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie
prowadzi zajęcia na kierunku
budowa jachtów i statków. Od
wielu lat jest czynnym żeglarzem,
a nadto prezesem Stowarzyszenia Transgraniczny Klaster Szlak
Wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk.
Pływa jachtami między Szczecinem a Berlinem i promuje tę wolną
drogę, która prowadzi szerokimi
ramionami Odry, starym jej korytem przez Oderberg, podnośnię
w Niederfinow, kanałem Finow
do Haweli i Hawelą do Berlina.
Bierze w rejsy studentów, wiele
razy zabierał dziennikarzy, niejednokrotnie robił też pętlę: Szczecin
– Berlin – Frankfurt nad Odrą –
Szczecin. Zna potężne rozlewiska
Odry, Zalew Szczeciński i bałtyckie
wyspy: Wolin, Uznam, Rugię.
– Tereny między Berlinem
a Szczecinem stwarzają doskonałe

ROZMOWA

warunki do uprawiania turystyki
wodnej, w tym żeglarstwa – mówi. – Po stronie niemieckiej jest
tu około 80 portów i przystani,
po stronie polskiej ponad dwadzieścia.

Żeglarskie kontakty
Gdy kiedyś zanosiło się na to, że
Berlin będzie organizował letnie
igrzyska olimpijskie, stowarzyszenie
Zbigniewa Zbroi namówiło orga-

nizacje berlińskich żeglarzy, żeby
wspólnie promować pomysł przeprowadzenia niektórych żeglarskich
konkurencji na wodach Zalewu
Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej,
po obu stronach granicy. Zawarto
odpowiednie porozumienie, jednak
nic z tego nie wszyło, bo berlińczycy
ostatecznie olimpiady nie chcieli.
Jednak żeglarze szczecińscy i berlińscy nadal utrzymują kontakty,
a stowarzyszenie Zbigniewa Zbroi
konsekwentnie promuje szlak Berlin – Szczecin – Bałtyk. Uczestniczy też, choć nie tak aktywnie
jak dawniej, w organizowanych
w Berlinie konferencjach na temat jachtingu i na targach. Na

Jachty na szlaku Berlin – Szczecin – Bałtyk

Od Redakcji
tegoroczne jesienne targi Boot
and Fun Berlin Z. Zbroja zabrał
kolejny raz studentów. Zrobiły na
nich duże wrażenie.

Podnośnia w Niederfinow
Od przyszłego roku ruch na
drodze wodnej Berlin – Szczecin –
Bałtyk może znacznie się zwiększyć,
otwarta bowiem zostanie nowa
podnośnia statków w Niederfinow.
Z. Zbroja jest przekonany, że będzie
to niepowtarzalne wydarzenie nie
tylko dla Szczecina i Berlina, bo
takiej podnośni nie ma w całej
naszej części Europy.
Dokończenie na str. 14
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Zamiast felietonu redakcyjnego
mamy dziś poświąteczny i noworoczny prezent.
Nie rezygnuj, gdy coś stanie na
Twojej drodze.
Nie uciekaj, gdy się boisz.
Nie milknij, gdy możesz mówić.
Żyj tak, jak czujesz i nigdy nie
pozwalaj zamierać marzeniom.
Bo nigdy nie jest za późno, aby
zatroszczyć się o to, co jest dla
Ciebie naprawdę ważne.
Elmar Rassi
Elmar Rassi urodził się w 1978 r.
w Baku (dawny Związek Radziecki),
w rodzinie o korzeniach rosyjskich,
ormiańskich i azerbejdżańskich. Gdy
miał 14 lat, z powodu wojny uciekł
z rodziną ze swej ojczyzny. Znalazł
się w Niemczech, gdzie szybko się
zintegrował. W 2013 r. opublikował
własnym sumptem swą pierwszą
książkę: „Myśli”, która szybko stała
się bestsellerem. Pisze kolejne książki, a przede wszystkim odwdzięcza
się za pomoc, jaką otrzymał, całym
sobą angażując się w pomoc ludziom
w osiąganiu sukcesów i tworzeniu
szczęśliwego życia.
Jedną z jego myśli jako prezent
noworoczny przesłała Czytelnikom
„przez granice” pani Katarzyna
Werth z Löcknitz, Pasewalku i Szczecina.
Redakcja

z prof. Anną Wolff-Powęską, historykiem, politologiem

Jesteśmy zobowiązani do pojednania
– Jak pani zdaniem kształtują się
dziś stosunki polsko-niemieckie?
Jaka będzie ich przyszłość?
– O ile polityka polska wobec
sąsiada niemieckiego jest najgorsza od 1990 r., o tyle nasze
wzajemne stosunki mają się dobrze. Po obu stronach granicy
żyje sporo ludzi zaangażowanych
pozytywnie w różne formy współpracy. Jest oczywiste, że liczba
polsko-niemieckich przedsięwzięć
społecznych wzrosła od czasu,
kiedy pojawiły się fundacje i inne
instytucje mogące sponsorować
wspólne projekty.
Przeżywamy zupełnie inny
etap wzajemnych relacji. Z rozrzewnieniem wspominam czasy,
kiedy pojedyncze osoby podejmowały inicjatywy na rzecz zbliżenia. To odwadze niemieckich
Kościołów (Aktion Sühnezeichen
i Pax Christi) i polskiego Episkopatu w latach 60. zawdzięczamy wyjście z cienia wrogości
i zimnowojennych uprzedzeń.
W wyniku traktatu o podstawach
normalizacji między PRL i RFN
z 7 grudnia 1970 r. powstały
pierwsze zinstytucjonalizowane
formy współpracy, jak chociażby
Forum Polsko-Niemieckie, Komisja Podręcznikowa, partnerstwa
miast. Ten przełomowy traktat
utorował drogę drugiemu traktatowi o ostatecznym uznaniu granicy
polsko-niemieckiej z 1990 r. Warto
przypominać o wielkim zaanga-

żowaniu pasjonatów pojednania
między obu narodami. Tym bardziej że obecna władza uważa
ich za słabeuszy uprawiających
politykę „na kolanach”.
– Kiedy, jako naukowiec, zainteresowała się pani Niemcami
i sprawami polsko-niemieckimi?
– Jestem historykiem i sprawy niemieckie zajęły mnie, gdy
w 1969 roku dostałam pierwszą
pracę w Instytucie Zachodnim
w Poznaniu. Instytut był nastawiony głównie na Niemcy,
a pewne zadania naukowe były
uznane za obligatoryjne. Języka niemieckiego uczyłam się
niejako „z marszu”, najpierw
biernie, a czynnie od roku 1976,
gdy otrzymałam stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta.
Wtedy po raz pierwszy wyjechałam na Zachód. Jechałam pełna
uprzedzeń, przekonana, że każdy
starszy Niemiec to nazista. Myślę,
że całe moje pokolenie wyrosło
w przeświadczeniu, że w Niemcach tkwi „gen zbrodniczości”.
Życie to zweryfikowało. W Bonn
spotkałam wspaniałych ludzi,
nawiązałam pierwsze przyjaźnie
z Niemcami, którzy mi otwierali
oczy na zupełnie inne Niemcy.
Weryfikacja obrazu „złego Niemca” trwała przez całe moje życie
zawodowe.
– Jaki był wówczas Instytut
Zachodni, placówka dla stosunków
polsko-niemieckich bardzo ważna?

– Gdy zaczynałam tam pracę,
był na tle innych podobnych instytucji w PRL dość tolerancyjny.
Byliśmy głównie zorientowani
na czas okupacji, kwestię ziem
zachodnich i północnych, rewizjonizm zachodnioniemiecki,
a więc działalność Związku Wypędzonych. Był to w końcu czas
zimnowojennej konfrontacji. Nie
było dostępu do innej literatury.
Kontakty międzynarodowe były
ograniczone głównie do NRD,
a udział młodych pracowników
w dużych konferencjach był raczej skromny. Trzeba pamiętać,
że wzajemne relacje były zamrożone przede wszystkim z uwagi
na nieuznawanie przez RFN
granicy na Odrze i Nysie oraz
zachodnioniemiecką doktrynę
prawną, która utrzymywała istnienie Niemiec w granicach
z 1937 r. Nie można było godzić
się na taki punkt widzenia. Wiele zagadnień stanowiło tematy
tabu. Przyklęknięcie kanclerza
Willy’ego Brandta na stopniach
pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego, list biskupów polskich do biskupów niemieckich
z 1965 r. to m.in. zagadnienia,
które znajdowały się na marginesie zainteresowań.
– Czy fakty te spowodowały
prawdziwe otwarcie polsko-niemieckie?
Dokończenie na str. 13

Anna Wolff-Powęska, historyk, politolog, profesor nauk politycznych. W latach 1990-2004 kierowała Instytutem Zachodnim w Poznaniu, równocześnie
wykładając i prowadząc badania naukowe na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza; obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, przewodniczy Radzie Naukowej
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Główne
tematy jej zainteresowań badawczych to: historia Niemiec w XX w., stosunki
polsko-niemieckie, kultura polityczna w Europie Środkowej i Wschodniej,
filozofia polityki. W 2016 r. otrzymała Nagrodę Europejskiego Uniwersytetu
Viadrina, a w 2017 – Polsko-Niemiecką Nagrodę Pomerania-Nostra.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
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WSPÓLNIE

Mescherin – Gryfino, Pasewalk, Brüssow

Wigilie na pograniczu
Stowarzyszenie Pokolenia Pokoleniom istnieje w Gryfinie od
kilku lat. Od kilku też lat współorganizuje doroczne Wigilie
na Odrą – polsko-niemieckie spotkania kolędowo-opłatkowe
w nadgranicznej, nadodrzańskiej miejscowości Mescherin
(Brandenburgia). Z roku na rok podobnych spotkań jest na
pograniczu w okolicach Szczecina coraz więcej.
Spotkanie w Mescherin, miejscowości leżącej na najbardziej
na północny wschód wysuniętym
skrawku Brandenburgii, gdzie
granica polsko-niemiecka długo po
wojnie była szczelnie zamknięta,
zorganizowano w niedzielny przedświąteczny wieczór. Jak co roku
były kolędy, rozmowy, wigilijne
potrawy, ale w tym roku było też
honorowe, wysoko cenione wyróżnienie landu Brandenburgia
zwane Demografie-Beispiel des
Monats, które przedstawicielom
stowarzyszenia wręczył Martin
Gorholt, sekretarz stanu i szef
kancelarii rządu w Poczdamie. Do
tej pory takiego wyróżnienia nie
otrzymała żadna polska organiza-

Wszyscy obecni łamali się opłatkiem.
cja. Nagradzane są nim modelowe
rozwiązania wzmacniające lokalne
społeczności.
* * *
Spotkanie – jak co roku – zgromadziło w wiejskim kamiennym
kościółku, który od średniowiecza
stoi na wzgórzu nad Odrą, Polaków
i Niemców, mieszkańców gminy
Mescherin, okręgowego miasteczka
Gartz i polskiego Gryfina leżącego po drugiej stronie szerokiej
tu Doliny Dolnej Odry, a także
Szczecina.
W gminie Mescherin Polacy stanowią już 15 procent mieszkańców.
Działają w radzie gminy, w miej-

scowej straży pożarnej, prowadzą
małe firmy, hoteliki i restauracje,
w których po polsku i niemiecku
można zamawiać specjały polskie,
niemieckie, inne. Dzieci z polskich
rodzin uczęszczają do tutejszych
szkół. W gimnazjum w Gartz jest już
ich tak dużo, że zgodnie z prawem
język polski został tam wprowadzony jako Muttersprache (język
matczyny).
* * *
Wigilię nad Odrą zainaugurowała muzyka; na organach grał
kantor Daniel Debrow z kościoła
św. Stefana w Gartz. Licznie przybyłych gości witali Marta Szuster
z wioski Staffelde, członkini stowarzyszenia Pokolenia Pokoleniom,

Fot. Michał KULIK

Polka, która od 2014 roku jest radną
gminy Mescherin, oraz Marek Brzeziński z Gryfina, przewodniczący
stowarzyszenia.
Dodać trzeba, że Marta Szuster urodziła się w Szczecinie,
mieszkała w Hamburgu i wróciła
w okolice rodzinnego miasta, tyle
że mieszka teraz po niemieckiej
stronie granicy. W 2017 roku, gdy
był wybierany nowy prezydent
RFN, Frank-Walter Steinmeier,
była jedną z delegatek Brandenburgii w Zgromadzeniu Narodowym.
* * *
Marek Brzeziński mieszka
w Gryfinie i jest tam powszech-

Wigilijny wieczór w Mescherin rozpoczęli Marta Szuster i Marek Brzeziński.


nie znany. Gdy Polska weszła do
strefy Schengen i ze starej drogi
między polskim od 1945 roku Gryfinem a niemieckim Mescherin
zniknęły graniczne bariery, zaczął
intensywnie podróżować rowerem
na niemiecką stronę granicy. Powodowała nim zwyczajna ciekawość,
ale też coś więcej – szukał domu
i ogrodu swoich dziadków, którzy
przyjechali w te okolice z Polski
już w latach dwudziestych XX
wieku, zadomowili się i mieszkali
do 1945 roku. Gdy skończyła się
wojna, wrócili do Polski i osiedlili
się ostatecznie w Gryfinie. Choć do
swego poprzedniego domu i ogrodu
mieli bardzo blisko, to jednak niezmiernie daleko: leżał praktycznie
na niedostępnym końcu świata.
Nowa granica polsko-niemiecka
skutecznie ich od niego odcięła.
Gdy granica została otwarta,
Marek Brzeziński odnalazł i dom,
i ogród. Podczas jednej z wędrówek
trafił też do Staffelde i spotkał Martę Szuster, która zamieszkała tam
z mężem. Od tej pory współpracują,
łącząc mieszkańców pogranicza.
O historii rodziny Marka Brzezińskiego powstał film „Ogród po
drugiej stronie rzeki” autorstwa
dwóch szczecińskich filmowców,
Michała i Pawła Kulików. Pracują
teraz nad filmem o Marcie Szuster.
* * *
Historie historiami, a tymczasem w XIII-wiecznym kościółku
w Mescherin nad Odrą trwa wigilia.
Mamy XXI wiek. Klara Gmiter
z Gryfina, Francuzka o berberyjskim rodowodzie, która wcześniej
parę ładnych lat mieszkała w Berlinie, śpiewa kolędy: francuską
(„Petit Papa Noel”), polską („Wśród
nocnej ciszy”) i niemiecką („Es ist

Fot. Michał KULIK

ein Ros entsprungen”). Jaśniej
świecą światła, gdy zaraz potem
rozbrzmiewa słynna świąteczna
sonata Mozarta i kolejne utwory bożonarodzeniowe, które na
emporze organowej gra kwintet
flecistów z kościoła św. Stefana
w Gartz.
* * *
Stałym punktem dorocznych
spotkań w Mescherin jest prezentacja filmów, w których nestorzy, Polacy i Niemcy, opowiadają
o swoim życiu, doświadczeniach
wojny i lat powojennych, o lokalnych tradycjach. Tym razem
były to filmy o Urszuli Kwietniewskiej-Łacny z Gryfina, która
mówiła o przodkach, powojennej
wędrówce do Gryfina, odbudowie
i zagospodarowywaniu miasta, oraz
o Günterze Höppnerze, który urodził się w Mescherin i jako dziecko
przeżył w rodzinnej miejscowości
koniec wojny. Barwnie opowiadał
o miejscowych zwyczajach świątecznych.
* * *
Nastrojowy wieczór przy kolorowej choince trwał godzinę, dwie…
Dopełniły go kolędy w wykonaniu
dzieci z Domu Opieki Społecznej
w Nowym Czarnowie oraz songi
Edith Piaff i Marleny Dietrich,
które śpiewała Klara Gmiter.
Na koniec rozbrzmiała zaśpiewana przez wszystkich po niemiecku i polsku, jak kto umiał,
„Cicha noc – Heilige Nacht”. Był
półmrok, słowa polskie mieszały
się z niemieckimi, mieszały się
też (co tu kryć…) wzruszenia…
Przedstawiciele władz z Gryfina,
Gartz i Poczdamu oraz wszyscy
wszystkim składali życzenia, łamali
się opłatkiem.

Spotkanie zakończył poczęstunek w pobliskim ośrodku kultury.
Były rozmowy, ciasta i grzane korzenne wino.
Otwarta też została wystawa
przypominająca różne nadgraniczne spotkania z lat 2013-2018.
Dano jej tytuł „Sąsiedzi powinni
znać się dobrze / Nachbarn sollten
sich gut kennen”.
* * *
Podobnych spotkań jest na pograniczu pod Szczecinem z roku na
rok coraz więcej. Przedświąteczną
wspólną wigilię zorganizowało też
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie
na rzecz Kultury i Integracji działające w Pasewalku (Vorpommern).
Miejscem spotkania był katolicki
kościół św. Ottona. Wśród wielu
gości była pani burmistrz Pasewalku Sandra Nachtweih i burmistrz
partnerskiego miasta Police Władysław Diakun, który jak zawsze
przyjechał w towarzystwie zwartej
ekipy policzan. Kolędy polskie
i niemieckie śpiewał wokalno-gitarowy zespół z przygranicznego
Löcknitz i polsko-niemiecki chór
z miasteczka Brüssow leżącego
siedem kilometrów od Löcknitz, ale
już w Brandenburgii. I tu również
był wigilijny poczęstunek. Stół
zastawiono po polsku, czyli obficie.
* * *
Sąsiedzkie przedświąteczne
spotkania, często zupełnie spontaniczne, odbywały się również
w bardzo wielu innych miejscowościach, na przykład w Brüssow,
gdzie działa Polsko-Niemiecki
Chór Horyzont prowadzony przez
szczecinianina Pawła Kornicza. Ale
w Brüssow działa też Stowarzyszenie Organowe św. Zofii, które do
podmiejskiego majątku państwa
Asty i Kaspara von Oppen zaprosiło
szczecińską sopranistkę Sylwię
Burnicką-Kalischewską, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie
i nauczycielkę śpiewu w Szkole
Muzycznej w Ueckermünde. Wystąpiła z różnorodnym programem,
w którym dominowały polskie
i niemieckie pieśni bożonarodzeniowe. Przy fortepianie towarzyszył
jej mąż Romuald Kalischewski.
Był to kolejny polsko-niemiecki
koncert w majątku państwa Asty
i Kaspara von Oppen. Zakończyły
go życzenia radosnych świąt i dobrego Nowego Roku.
W przygranicznym Löcknitz
w wigilijny wieczór 24 grudnia tradycyjna katolicka pasterka została
odprawiona po polsku w kościele
ewangelickim.

Paweł MALICKI

FELIETON

Rozmowy szczecińskie
Dwaj, znający się od dawna,
zasiedli na podium Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie – Adam
Krzemiński, publicysta polskiego
tygodnika „Polityka”, rozmawiał
z Gunterem Hofmannem, byłym
szefem berlińskiej redakcji niemieckiego tygodnika „Die Zeit”.
Na wieczór z cyklu „Rozmowy
szczecińskie” zaprosili zainteresowanych: Książnica Pomorska,
marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz i „Polityka”. Polskie
tłumaczenie książki Guntera Hofmanna: „Polacy i Niemcy. Droga do
europejskiej rewolucji roku 1989/90”
było kanwą dyskusji. Hofmann dał
kilkudziesięciu słuchaczom pasjonujący wgląd w wielką politykę.

– Książki o najnowszej historii
Europy wypełniają całe biblioteki
– mówił. – Wiele z nich napisali politycy, którzy byli aktywni w latach
1989-1990, a teraz, poprzez subiektywny ogląd wydarzeń, chcą sami
siebie przedstawić w odpowiednim
świetle, wierząc, że opisują historyczną prawdę.
Hofmann opowiadał o rozmowach, jakie bez dyktafonu prowadził
z Willym Brandtem, Helmutem
Schmidtem, Bronisławem Geremkiem, innymi politykami.
– Coraz bardziej rosło wtedy we mnie przekonanie – mówił – że prawdę można znaleźć
w szczegółach, a nie w oficjalnych mowach, że najważniejsze

bywają drobiazgi. Zadziwiało
mnie, z jaką niezależnością i samokrytycyzmem wielu polityków
po dwudziestu latach od tamtych
wydarzeń oceniało swe ówczesne
zapatrywania.
W książnicy mówiono także
o błędach i złych decyzjach.
Politycy – mówił Krzemiński
– niczego nowego nie wymyślają.
To, o czym nie mówiło się oficjalnie, wciąż słyszy się przy stołach.
Chodzi na przykład o błędną ocenę strajków w stoczniach przez
Willy’ego Brandta, czy podziwu
Angeli Merkel dla masowego ruchu
Solidarność, która pod koniec lat
80. torowała drogę do zjednoczonej
Europy.

Od lewej: Adam Krzemiński i Gunter Hofmann 
Mocarstwa zmusiła do rozmów
zgoda Polski na zjednoczenie Niemiec i zgoda Niemiec na polską granicę zachodnią – mówił Hofmann.
Cytował Bronisława Geremka, który

Fot. Grzegorz SIWA

mawiał: „O wiele za długo mieliśmy
dwie Europy i jeden Zachód”.

Mathias ENGER
■■ Wolny dziennikarz, Szczecin
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Jesteśmy zobowiązani do pojednania
Dokończenie ze str. 11

– Nie mogły, bo istniała żelazna kurtyna. Prawdziwe otwarcie
nastąpiło po roku 1990. Szczęśliwie zbiegło się ono z momentem
wyboru mej osoby na stanowisko
dyrektora Instytutu Zachodniego. Przełom spowodował, że my,
pracownicy, mogliśmy samodzielnie kształtować politykę naukową naszej placówki. Niezbędna
była rewizja niektórych postaw
i historiografii, podejmowanie
nowych tematów. Z kolei Niemcy
byli ciekawi Polski, a nasz instytut
zaczął przyciągać wielu badaczy nie
tylko ze zjednoczonych Niemiec.
Wykorzystaliśmy szansę: zapraszaliśmy różne środowiska
niemieckie i to nie tylko te przyjazne Polsce. Gościły u nas różne
frakcje niemieckiej mniejszości
w Polsce, a był to czas, kiedy po
raz pierwszy w powojennej Polsce
zaczęto posługiwać się pojęciem
„mniejszość niemiecka”. Wielu nie
akceptowało tego faktu. Proces
wzajemnego zrozumienia polsko-niemieckiego był powolny, lecz
systematyczny. Przez 14 lat mu
towarzyszyłam, kierując Instytutem Zachodnim w najciekawszym
jego okresie.
– Towarzyszyłam? Przecież pani
współkształtowała zmiany.
– Tak, miałam po raz pierwszy
w mej pracy zawodowej poczucie
współuczestniczenia i współkreowania historii. Był to czas wielkich pasji i pionierskich uniesień.
Tym większa gorycz towarzyszy
obserwowaniu dekonstrukcji i unicestwiania tamtych dokonań. Koniec mego kierowania instytutem
zbiegł się w czasie z przejęciem
na dwa lata rządów przez koalicję PiS, LPR i Samoobrony.
Rewizjonistyczne i ahistoryczne
żądania Eriki Steinbach i Rudiego
Pawelki ze strony niemieckiej
szły w parze z antyniemieckim
kursem polskich władz. Rozpoczął
się pierwszy od przełomu 1990 r.
etap wzajemnych oskarżeń, wrogiej retoryki. Prezes PiS zakwestionował dorobek pojednania
z Niemcami III RP, a tych, którzy
„zapamiętali się w pojednaniu”,
nazwał pożytecznymi idiotami.
Po roku 2015 powróciły nastroje
tamtego okresu w nowej odsłonie
„wstawania z kolan”. Wszystko, co
oparte było na dialogu, kompro-

Filharmonicy
Berlińscy
w Stargardzie
Sylwestrowy koncert Filharmoników Berlińskich poprowadzi 31
grudnia sam Daniel Barenboim, legendarny pianista i dyrygent, w latach 1991-2006 szef Chicagowskiej
Orkiestry Symfonicznej, od 1992 r.
dyrektor artystyczny Berlińskiej Opery
Państwowej, a od 2011 r. także
mediolańskiej La Scali.
W programie: Wolfganga Amadeusza Mozarta Koncert „Koronacyjny”
oraz Maurice’a Ravela: „Rapsodia hiszpańska”, „Alborada del gracioso”, „Pawana na śmierć infantki” oraz słynny
światowy przebój „Bolero”.
Koncert Filharmoników Berlińskich zabrzmi w Stargardzkim Centrum Kultury (ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 105). Transmitowany
będzie bowiem z Berlina do wielu
krajów Europy, w tym do Polski.
Uczestniczyć będą w nim mogli
mieszkańcy czterech polskich miast:
Czechowic-Dziedzic, Krakowa, Wrocławia i Stargardu.
W Stargardzie koncert zacznie się
31 grudnia o godz. 22.
Bilety: kasa SCK, szczegóły: www.
sck.stargard.pl.
(b)

misie i pojednaniu z Niemcami,
zostało uznane za serwilizm wobec zachodniego sąsiada. Trudno
więc mówić dzisiaj o normalnych
politycznych relacjach polsko-niemieckich.
– A jednak twierdzi pani, że
stosunki polsko-niemieckie są
nadal dobre.
– Dla ludzi kultury, nauki, gospodarki świat stoi otworem; nie ma
cenzury, granic. Politykę uprawia
klasa polityczna, a sąsiadują ludzie
z ludźmi i to od sąsiadów zależy
poczucie wspólnoty, wola działania, przezwyciężania uprzedzeń
i stereotypów. Polityczna retoryka
dotąd przynajmniej nie wpłynęła
na osłabienie kontaktów i wolę
współpracy. Mam nadzieję, że
w tym zakresie niewiele się zmieni,
chyba że na lepsze, choć trudno
być prorokiem w sytuacji, gdy świat
jest dzisiaj tak nieprzewidywalny.
Narasta niepewność, radykalizacja

w Turcji, Syrii, Afganistanie, Rosji, na Ukrainie. Wiele zależy od
tego, jaką postawę wobec sytuacji
w tych krajach przyjmą nasze państwa, Niemcy i Polska. Niestety,
znaleźliśmy się w nieciekawej
sytuacji – wprawdzie Niemcy
stale podkreślają, że Polska jest
dla nich ważna, lecz Polska robi
wszystko, by pozostać w izolacji.
Brakuje wspólnych inicjatyw,
wizji, działań.
Żałować należy, że właśnie
teraz, gdy po brexicie będzie potrzebna nowa perspektywa dla Europy, Polska ustawia się w pozycji
konfrontacyjnej wobec Niemiec,
eksponując głównie niemieckie
zbrodnie drugiej wojny. A można
przecież na tę kwestię spojrzeć
z innej perspektywy. Bliskie jest
mi to, co powiedział Tadeusz
Mazowiecki, że właśnie dlatego
że mamy za sobą tak potworne
doświadczenia, jesteśmy zobo-

czem polsko-niemieckim, a także
tym, co będzie po odejściu Angeli
Merkel z polityki. Niemcy były
przez kilka dekad bastionem bezpieczeństwa i stabilizacji, w czym
roli Angeli Merkel, kobiety z NRD,
córki pastora zafascynowanej polską „Solidarnością”, nie da się
przecenić. Jaka będzie Europa po
jej odejściu? Czy będzie to Europa
dwóch prędkości? Już powstaje
budżet dla strefy euro, a Polska nie
chce mieć z euro nic wspólnego.
Zostajemy na marginesie, a to
nie jest dobry scenariusz. Mamy
teraz niezłą kondycję gospodarczą
i moglibyśmy myśleć o tym, żeby
szybciej dołączyć do europejskiej
czołówki.
– Co będzie dalej, czy nie pojawią
się nowe kryzysy?
– Kryzys w Grecji udało się
unieszkodliwić, choć wysokim
kosztem. Potem były Portugalia
i Hiszpania, teraz są Włochy. Myślę,

Z rozmów polsko-niemieckich, od lewej: Andrzej Kotula, dziennikarz (Szczecin), prof. Hans Hennig Hahn, historyk
(Oldenburg), prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Eleonore E. Weber, rektor Uniwersytetu Greifswaldzkiego


nastrojów społecznych, szczególnie wśród młodych, a wyłanianie
się sił ekstremizmu prawicowego
w całej Europie musi wywoływać
niepokój.
– Są dziś wielkie przestrzenie
niepewności.
– Nasze poczucie bezpieczeństwa jest zależne od nieprzewidywalnych i wielce zróżnicowanych
czynników, nie tylko od sytuacji
w Unii Europejskiej, lecz także

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

wiązani do pojednania i wspólnych działań. Musimy pamiętać
o przeszłości, lecz musimy robić
wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki
żyły w bezpiecznej Europie.
– Czym więc powinniśmy się
wspólnie zająć?
– Wieloma najbardziej newralgicznymi problemami: zmianami
klimatu i środowiska, energetyką,
migracjami, sytuacją na wschodzie
Europy, Nordstream II, pograni-

że w takich okolicznościach polskie
odwracanie się plecami do Europy i wpatrywanie się w Donalda
Trumpa jest po prostu błędem
politycznym. Polska i Niemcy potrzebują dojrzałej i przemyślanej
polityki zagranicznej, europejskiej,
wspólnotowej, a nie narodowej.
Znajdujemy się w kryzysie, również społecznym. Jego symptomy,
choć różne, widać w obu naszych
państwach.

Let’s Go

Odwiedź Szczecin
■ Sylwestrowy pokaz fajerwerków po raz ostatni w Szczecinie.
Miejska zabawa sylwestrowa na
szczecińskich Jasnych Błoniach
będzie szczególna nie tylko ze
względu na udział gwiazd polskiej sceny, lecz także dlatego,
że będzie to ostatnia miejska
zabawa sylwestrowa, podczas
której miasto zaprezentuje show
fajerwerków. Wielu szczecinian
opowiada się przeciwko nim,
dlatego od przyszłego roku zastąpią je pokazy świetlne i laserowe.
■ BBC Symphony Orchestra zagra
w Filharmonii Szczecińskiej 6
stycznia 2019 r. (godz. 19). Program
koncertu to utwory Edwarda Elgara, Ignacego J. Paderewskiego,
Witolda Lutosławskiego i Pawła
Szymańskiego. Dyryguje: Michał
Nesterowicz.
■ Fotografia Dzikiej Przyrody.
W Muzeum Narodowym czynna
jest wystawa zdjęć, nagrodzonych
w światowym konkursie Fotografia
Dzikiej Przyrody. Prezentowanych

Fot. Mac Stone, USA

jest 70 zdjęć z ostatnich 15 lat.
Konkurs od 1965 roku organizuje BBC Worldwide. Wystawa
będzie czynna do 27 stycznia 2019
w gmachu muzeum przy Wałach
Chrobrego 3.
■ Od 27 lat w całej Polsce, a od
kilku lat także na całym świecie
gra Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Jej kolejny finał odbędzie

Fot. Ryszard PAKIESER

się 13 stycznia 2019 r. Przez cały
dzień wolontariusze będą zbierać
dobrowolne datki, które zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu
medycznego dla klinik i szpitali
dziecięcych. Podziękowaniem dla
wszystkich ofiarodawców będą jak
zawsze czerwone serca Wielkiej
Orkiestry.
■ Trafostacja Sztuki (ul. Świętego
Ducha 4): „Pomiędzy”, wystawa
prac Kamila Kuskowskiego: dwadzieścia pięć rzeźb i dwadzieścia
pięć obrazów, które podejmują
temat związków między pracami
Kazimierza Malewicza, alfabetem i pracami architektonicznymi
Władysława Strzemińskiego oraz
kompozycjami przestrzennymi
Katarzyny Kobro (do 27 stycznia
2019).
■ Od 10 do 14 kwietnia odbędą się
w Szczecinie (Hala Netto Arena)
Mistrzostwa Europy w Gimnastyce
Sportowej. Runda finałowa zostanie rozegrana 12-14 kwietnia.
Trwa sprzedaż biletów on-line.

(b)

– Czy jako społeczeństwa przetrwamy ten kryzys?
– Wrócę jeszcze do lat 70. i polityki wschodniej kanclerza Brandta. Bliskie jest mi twierdzenie
Petera Bendera, współpracownika
Brandta, który mówił, że aby
cokolwiek osiągnąć w polityce
zagranicznej, trzeba się wykazać
odwagą w polityce wewnętrznej. W tej chwili takiej odwagi
nie ma. Przeczytałam relację
Guntera Hofmanna o spotkaniu
Alexandra Dubčeka, Willy’ego
Brandta i Bronisława Geremka
ze studentami w Paryżu w roku
1992. Ktoś zarzucił Brandtowi,
że teraz siedzi obok polskiego
opozycjonisty, ale jak pojechał do
Polski w roku 1985, to nie zdobył
się na odwagę, żeby spotkać się
z Lechem Wałęsą i opozycją. Na
to Brandt mądrze odpowiedział,
że żałuje tego, ale przyznał, że
wówczas nie wiedział tego, co
wie dziś. Wtedy nie wierzył, że
po roku 1956 i 1968 to, co robi
„Solidarność”, może zakończyć
się sukcesem. Ale tamte doświadczenia nauczyły go, że nawet największe imperia można obalić za
pomocą środków niepolitycznych.
Dla mnie wypływa z tego wniosek,
że jeśli obywatele są świadomi
swoich praw i obowiązków i są
przekonanymi demokratami, to
potrafią zmieniać rzeczywistość.
Do tego trzeba być silnym społeczeństwem obywatelskim.
– Z tej perspektywy spójrzmy
raz jeszcze na stosunki polsko-niemieckie.
– W Polsce i w Niemczech
jest spory potencjał ludzi przekonanych do idei sąsiedzkiej
współpracy i woli wspólnego
zmieniania Europy. Dla nich
codzienność jest plebiscytem
pojednania. Chcę wierzyć, że
ten ruch oddolnych inicjatyw
będzie się umacniał. Potrzebne
nam jest pospolite ruszenie na
rzecz przywrócenia normalności we wzajemnych stosunkach.
Chodzi o to, żeby między Polską
a Niemcami budować dobrą i bezpieczną przyszłość.

Rozmawiała

Ewa Maria SLASKA
■■ Pisarka, dziennikarka, tłumaczka, działaczka Polonii, przewodnicząca Stowarzyszenia Städtepartner
Stettin e.V., mieszka w Berlinie.

Europejska
Nagroda
Muzealna
Muzeum Narodowe w Szczecinie
zostało nominowane do Europejskiej
Nagrody Muzealnej (EMYA). Wśród
39 kandydatów z dziewiętnastu
państw znalazło się Centrum Dialogu
Przełomy – Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Finał konkursu
odbędzie się w maju przyszłego roku
w Sarajewie.
Nagrodę EMYA przyznaje Europejskie Forum Muzeów (European
Museum Forum, EMF), niezależna
organizacja pozarządowa zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, działająca
pod auspicjami Rady Europy. Jej celem jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany
dobrych praktyk między muzeami.
Wśród kandydatów do Nagrody
EMYA 2019 są też trzy inne placówki
polskie: Muzeum Farmacji im. Antoniny
Leśniewskiej w Warszawie, Muzeum
Sztuki Współczesnej we Wrocławiu,
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu,
nadto m.in.: wiedeńskie Weltmuseum,
Dom Historii Europy w Brukseli, Dom
Lego w Danii, Muzeum-Pomnik Verdun
(Francja), Muzeum Kolejnictwa w St
Petersburgu. (b)
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■ Noc sylwestrowa w Berlinie, największe party roku, spotkanie na
Straße des 17. Juni od Bramy Brandenburskiej do kolumny Zwycięstwa
(Siegessäule). Ponad 2 kilometry
przestrzeni dla muzyki, tańca i miliona gości: muzyka na żywo, gwiazdy
sceny, fajerwerki i pokazy laserowe
o północy. Sylwestrowe party zacznie się 31 grudnia o godz. 14,
a zakończy 1 stycznia o godz. 3
nad ranem. Wstęp wolny, ale: gdy
teren festynu się zapełni – kolejni
goście z powodów bezpieczeństwa
nie będą wpuszczani. Organizatorzy
proszą więc, by przyjść odpowiednio
wcześnie i zająć jak najlepsze miejsca. Na teren festynu jak co roku
nie wolno wnosić fajerwerków, rac,
butelek, ostrych i ciężkich przedmiotów, plecaków, dużych toreb i koszy.
Przy wejściach służby ochrony będą
prowadzić kontrole. Organizatorzy
zalecają też gościom, by przyjeżdżali
publicznymi środkami komunikacji.
www.silvester-in-berlin.de

■ Od 15 do 18 stycznia – Berliński
Tydzień Mody. Wiosna 2019 (Berlin Fashion Week – Früjahr 2019).
Prezentowane będą kolekcje na lato
2019. www.fashion-week-berlin.com
■ Grüne Woche, doroczne Międzynarodowe Targi Konsumpcyjne, zapraszają od 18 do 27 stycznia. Dziesiątki wystawców z całego świata zaprezentuje
około 100 tysięcy regionalnych i ponadregionalnych produktów. Nadto:
oferty dla ogrodników, działkowiczów,
propozycje dla rodzin, bogata oferta kulinarna i kulturalna. Dzieci, zwłaszcza
z miast, będą mogły poznać tajemnice
gospodarstw wiejskich, w tym zwierzęta domowe i hodowlane: owce, krowy,
konie, kury, gęsi, nawet alpaki. www.
gruenewoche.de
■ „Malarz. Mentor. Magik – Otto Mueller i jego kontakty z Wrocławiem” –
wystawa czasowa czynna do 3 marca
2019 roku w Hamburger Bahnhof
– Muzeum Współczesne, Dworzec
Hamburski (8 kwietnia 2019 zostanie otwarta we Wrocławiu). Wystawa
koncentruje się na wpływie, jaki Otto
Mueller, artysta grupy Die Brücke, ekspresjonista, wywarł na sztukę i życie
artystyczne. Był malarzem i mentorem,
który wyłamywał się ze środowiska,
charyzmatycznym i zafascynowanym
ideami wolnościowymi. Przez dziesięć
lat wykładał w Państwowej Akademii
Sztuki i Rzemiosła we Wrocławiu,
która należała wówczas do najbardziej
znanych uczelni artystycznych w Europie. www.smb.museum/museen-und-einrichtuneg/hamburger-bahnhof

Ruina stała od końca wojny

Głogów odbudowuje teatr

W przyszłym roku zakończy się w Głogowie odbudowa Teatru
im. Andreasa Gryphiusa. Miasto przygotowuje tygodniowy
festiwal jego otwarcia, w którym wezmą udział teatry z całej
Polski i Niemiec. Gmach został zniszczony pod koniec wojny
w 1945 r. Od tamtej pory w centrum miasta, obok ratusza,
stały ruiny. Na szczęście ich nie rozebrano.
Teatr został otwarty na początku
XIX wieku. Zaprojektował go Christian Valentin Schultze, architekt
z Poczdamu, który w Głogowie projektował także kościół garnizonowy
uważany za jeden z najciekawszych
przykładów wczesnego klasycyzmu
na Śląsku. Od 1804 r. Schultze był
wykładowcą w Królewskiej Szkole
Sztuki, Budownictwa i Rzemiosła
we Wrocławiu.
Encyklopedie podają, że
w 1843 r., na specjalnie skonstru-

owanym fortepianie z podwójnym dnem, koncertował w teatrze
Franciszek Liszt. Dwadzieścia lat
później w niszy nad wejściem do
gmachu umieszczono popiersie
Andreasa Gryphiusa (1616-1664),
poety, który urodził się i zmarł
w Głogowie, uważanego za najwybitniejszego przedstawiciela
barokowej szkoły śląskiej.
Andreas Gryphius pisał sonety
i ody, komedie i tragedie, uważany
jest za twórcę niemieckiego dramatu

Tak ma wyglądać odbudowana sala teatralna. 

Fot. UM Głogów, ANJA

Teatr jeszcze w ruinie. Wejście do
gmachu. 
Fot. Paweł DEMBOWSKI/Wikipedia
Od kilkunastu lat Głogów organizuje międzynarodowy festiwal teatralny imienia Andreasa
Grypiusa.
Od wielu lat miasto starało się
odbudować teatr, wciąż jednak
brakowało pieniędzy. Ostatecznie
otrzymało dofinansowanie (ponad
14 mln zł) z funduszy unijnych,
których dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Około 15 proc. kosztów
budowy pokrywa Głogów.
Odbudowany gmach, którego
centrum będzie oczywiście sala
teatralna, stanie się filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Będą w nim
organizowane spektakle teatralne,
koncerty, konferencje.
(b)

Płynące krajobrazy
Dokończenie ze str. 11
Jest niezbędna, bo dorzecze Odry, nad którą leży Szczecin, położone
jest 36 metrów niżej niż dorzecze
Łaby, do którego należy Hawela
i Berlin położony w rozlewiskach
Sprewy i Haweli. Już dawno między Hawelą a Odrą zbudowano
skomplikowany system kanałów
i śluz pozwalający łodziom i statkom kursującym między Berlinem
a portem morskim w Szczecinie
bezpiecznie pokonywać różnicę
wysokości. Gdy przestały wystarczać, w 1934 roku w Niederfinow
pod Eberswalde, u stóp stromego wzgórza, które oddziela oba
dorzecza, na wschodnim krańcu
kanału Odra – Hawela, zbudowano

braz, dlatego ściąga co roku ponad
150 tysięcy turystów. Przyjeżdżają,
wchodzą na nią, z bliska mogą
oglądać pasjonujące widowisko
wędrowania statków i jachtów
raz w górę, raz w dół.

Pokazać jachty
Podnośnia z 1934 roku jest za
mała dla długich zestawów barek
i największych statków rzecznych
kursujących po śródlądowych
wodach Europy. Obok niej, po
wcześniejszych uzgodnieniach
z organizacjami ochrony środowiska i krajobrazu, powstaje więc
podnośnia nowa i większa, kosztem
300 mln euro. Gdy zostanie otwarta,
między Berlinem a Szczecinem
i Bałtykiem będą mogły kursować

Fot. Antje Zeis-Loi, Medienzentrum Wuppertal

■ Koncert sylwestrowy z Danielem
Barenboimem, dyrygentem i pianistą
– Filharmonia Berlińska, 31 grudnia,
godz. 17.15.
■ Doroczny Koncert Sylwestrowy
i Nowy Rok z Deutsche Symphonie Orchester (DSO) i artystami cyrku Roncalli (od lat występuje bez
zwierząt) – Tempodrom, 31 grudnia
(godz. 15, 19), 1 stycznia (godz.
18). Cyrkowe widowisko do utworów
m.in. Dvořáka, Griega, Offenbacha,
Wagnera. Dyryguje Kevin John Edusei
(Monachium, Berno), śpiewa Jeanine
De Bique (sopran). (b)

mieszczańskiego. Uczył się w Polsce
i znał język polski. Tłumaczył na niemiecki łacińskie utwory Macieja K.
Sarbiewskiego, napisał też śpiewogrę
„Piastus” mówiącą o początkach
państwa polskiego, a uważaną za
pierwszą operę niemiecką.
Jego dzieciństwo przypadło
w latach wojny 30-letniej, podczas
której, w wyniku głodu i epidemii,
zmarli jego rodzice. Był luteraninem
i z powodu prześladowań religijnych
schronił się z ojczymem w Polsce.
Gimnazjum kończył we Wschowie,
studiował w Gdańsku. Był konsekwentnie wierny zasadom życia
chrześcijańskiego, jednoznacznie
opowiadał się przeciw wojnie.
Dużo podróżował. Jak podają
jego biografowie, w 1644 r. ze
szczecińskim kupcem Wilhelmem
Schleglem wyjechał do Francji
i Włoch. Do Głogowa wracał trzy
lata później przez Strasburg, Amsterdam i Szczecin.
W 1957 r. ustanowiono w Niemczech Nagrodę Literacką im.
Andreasa Gryphiusa, która od
prawie trzydziestu lat wręczana
jest w Głogowie. Jest przyznawana autorom, przyczyniającym się
poprzez swoje dzieła do porozumienia między Niemcami a ich
wschodnimi sąsiadami. Wśród
laureatów nagrody są m.in.: Stefan
Chwin, Paweł Huelle, Karl Dedecius, Arno Surminski, Andrzej
Szczypiorski, Leon Ossowski.

Stara i nowa podnośnia w Niederfinow
podnośnię statków – cud techniki
i symbol sztuki inżynierskiej. Najprościej mówiąc, jest to potężna
winda z olbrzymią wanną, która
może w górę i w dół transportować
statki. Prawie bezawaryjnie pracuje
już ponad 84 lata!
Jest też bajecznie piękna i pięknie wpisana w nadodrzański krajo-

Fot. b.t.

także największe śródlądowe statki
europejskie mające długość do 115
metrów, szerokość do 12,5 metra,
a wysokości nad poziomem wody
do 5,25 metra. Będą mogły pływać
kontenerowce z dwoma piętrami
kontenerów na pokładzie, zestawy barek i największe rzeczne
wycieczkowce (cruizery).

– Chcemy popłynąć jachtami na
otwarcie nowej podnośni. Przez
starą, najpiękniejszą, wpłynąć na
kanał Finow, a przez nową wrócić
na Odrę – mówi Z. Zbroja.
Chodzi mu też o to, żeby przypomnieć, jak ważne dla rzeki, ludzi
i krajobrazu są jachty i turystyka.

Niezapomniane krajobrazy
Z. Zbroja zachęca do żeglowania
także całe rodziny, do pływania
kajakami, łodziami, canoe czy
też coraz bardziej popularnymi
housebootami, ale też uprzedza, że
200 kilometrów kanałów na Międzyodrzu to prawdziwe wyzwanie.
Namawia nie tylko do pływania,
bo na tym terenie są atrakcje tak
niezwykłe jak centrum skoków
narciarskich w Bad Freienwalde,
najdalej na północ wysunięte
w Niemczech, czy Muzeum Odry
w Oderbergu, miasteczku cudownie położonym na nadodrzańskich
morenowych wzgórzach. Widoki
z nich, po obu stronach rzeki
i granicy, są absolutnie niezapomniane.
Jachtami, które mają silniki
spalinowe, nie wszędzie można
tu wpłynąć ze względu na tereny
parków narodowych i krajobrazowych objęte ochroną (Natura
2000). Jednak w Schwedt, Gartz,
Widuchowej czy Gryfinie można
jacht zacumować, przesiąść się
na kajaki lub rowery i poznawać
najbardziej urokliwe i tajemnicze
rejony Międzyodrza i Nadodrza.
Dolina Odry na trasie do Szczecina
i na Bałtyk obfituje w niezapomniane krajobrazy o niezwykłej
rzeźbie terenu, z wzgórzami, rozlewiskami, zatoczkami i zaciszami.
W malutkim Gartz można z kajaków
obserwować wielkie zloty żurawi, z obu stron granicy wpływać
kajakami w kanały Międzyodrza,
no i jest też oczywiście Szczecin
z kilkoma marinami i bogatą ofertą
kulturalną.
Gdy przyjdzie czas, można tu
na jachcie postawić maszt, który
ze względu na odrzańskie mosty

Zbigniew Zbroja

Fot. b.t.

trzeba było wcześniej położyć,
i płynąć dalej: na Zalew Szczeciński, do Nowego Warpna, Wolina,
Rieth, Ueckermünde, Wolgastu,
Świnoujścia, a potem na Bałtyk,
do portów wysp Uznam i Wolin,
na kredową Rugię.
Zbigniew Zbroja zapewnia, że
jeśli ktoś zwróci się do jego stowarzyszenia z prośbą o zaproponowanie trasy rejsu Berlin – Szczecin
– Bałtyk, stowarzyszenie pomoże
mu ją opracować, wskaże miejsca
postojów, atrakcje, dostarczy opracowane przez siebie locje i mapy.

Odrzańskie statki
Nad Odrą przybywa małych portów, infrastrukturę trzeba bowiem
rozbudowywać i modernizować,
dostosowywać do potrzeb żeglarzy
i wymogów środowiska. Z. Zbroja
przekonuje też, że trzeba myśleć
o projektowaniu łodzi, jachtów
i małych statków dostosowanych
do warunków doliny i estuarium
Odry: płaskodennych, o płytkim
zanurzeniu, np. katamaranów czy
jachtów z żaglami, do których ustawiania nie jest potrzebny dźwig.
Statki takie próbują projektować
studenci Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego.
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