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1 września minie 80. rocznica 
napaści Niemiec hitlerowskich na 
Polskę. W  rocznicowych uroczysto-
ściach w Wieluniu, na który wcześnie 
rano 1 września 1939 roku spadły 
niemieckie bomby, niszcząc 75 proc. 
miasta i zabijając około 2 tysięcy osób, 
mają uczestniczyć prezydenci Polski 
Andrzej Duda i Republiki Federalnej 
Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Jak już informowaliśmy („przez 
granice”, kwiecień 2019), w Berlinie 
rozwija się obywatelska niemiecka 
inicjatywa „stworzenia w  centrum 
stolicy Niemiec pomnika upamięt-
niającego polskie ofiary niemieckiej 
okupacji w latach 1939-1945”. Apel 
w tej sprawie, sformułowany przez 
Floriana Mausbacha, byłego prezy-
denta Federalnego Urzędu Budow-
nictwa i Planowania Przestrzennego, 
skierowany do Bundestagu i niemiec-
kiej opinii publicznej podpisało wiele 
znaczących osobistości niemieckie-
go życia społecznego i politycznego. 
Współinicjatorami budowy pomnika 
są dyrektor Niemieckiego Instytutu 
Spraw Polskich (DPI) w Darmstadt, 
prof. dr Dieter Bingen, oraz prezydent 
instytutu, była prezydent Bundestagu, 
prof. dr Rita Süssmuth.

Poparcie dla idei budowy pomnika 
zgłaszają posłowie do Bundestagu.

W specjalnym komunikacie praso-
wym opublikowanym w pierwszych 
dniach czerwca Florian Mausbach 
i  Dieter Bingen informują, że ideę 
oficjalnie poparł rząd Republiki Fe-
deralnej Niemiec. Piszą:

„Jest to wielce znaczące oświadcze-
nie opublikowane przed przypadającą 
1 września 2019 roku 80. rocznicą 
niemieckiej napaści na Polskę i roz-
poczęcia drugiej wojny światowej. 
Jest to kolejny ważny krok do te-
go, aby urzeczywistnić ideę budowy 
w centrum Berlina pomnika, który 
będzie godnym upamiętnieniem ofiar 
i przestrogą na przyszłość”.

 Bogdan TWARDOCHLEB

DEBATY  Ze Szczecińskim Regionem Metropolitalnym w tle

Fabryka myśli w Torgelow

– Jesteśmy we właściwym miej-
scu w Europie – mówił niedawno 
w  Torgelow Ulrich Vetter, szef 
stowarzyszenia. Jego zadaniem 
jest wspieranie rozwoju powiatu 
Vorpommern-Greifswald.

Sugestie na stół
W reprezentacyjnym Haus an 

der Scheuse nad rzeką Uecker 
odbyło się w połowie czerwca 22. 
Sympozjum Gospodarcze Pomorza 
Przedniego, którego uczestnikami 
byli przedsiębiorcy, menedżerowie 
i  lokalni politycy. Była to forma 
think tanku albo inaczej – fabryka 
myśli. Spotkanie zorganizowało 
stowarzyszenie, któremu przewod-
niczy Ulrich Vetter, we współpra-
cy z przedsiębiorcami i miastem 
Torgelow. Chodziło o  szukanie 
przesłanek, na których można by 
oprzeć wizję rozwoju powiatu do 
roku 2050.

Forum organizowane jest cy-
klicznie od wielu lat, lecz dopiero 
teraz, po raz pierwszy, zaproszono 
na nie gości z Polski. Przyjechali 
przedstawiciele Zachodniopomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego 
i powiatowego miasta Police. Przy-
słuchiwali się obradom.

Jednym z  referentów był Ge-
reon Uerz ze znanej firmy kon-
sultingowo-projektowej ARUP 
mającej kilkadziesiąt biur na 
całym świecie, w tym w Warsza-

wie i Krakowie. Firma znana jest 
w  Polsce m.in. z  udziału w  tak 
prestiżowych inwestycjach, jak: 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w  Krakowie, Narodowe Forum 
Muzyki we Wrocławiu, Muzeum 
Historii Żydów Polskich „Polin”, 
warszawski wysokościowiec Złota 

44 i pierwsze w świecie Muzeum 
Polskiej Wódki w Warszawie.

– Wizji roku 2050 państwu nie 
przywiozłem. Sami musicie ją 
wymyślić. Przywiozłem sugestie 
– mówił Gereon Uerz.

Filozof – inżynier projektów
W szanse regionu muszą przede 

wszystkim uwierzyć jego mieszkań-
cy. Dlatego Patrick Dahlemann, 
sekretarz stanu ds. Pomorza Przed-
niego przy rządzie Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego, kilkakrotnie 
powtarzał w Torgelow, że mogą być 
dumni z tego, co osiągnęli po zjedno-

czeniu Niemiec. Co prawda proble-
my wciąż są wielkie, lecz bezrobocie 
w powiecie systematycznie maleje 
i niebawem powinno zniknąć. Nie 
spada już liczba ludności, zwłasz-
cza na terenach sąsiadujących ze 
Szczecinem. Dahlemann dodawał, 
że z uznaniem o osiągnięciach po-
wiatu mówił niedawno prezydent 
Niemiec Frank-Walter Steinmeier, 
który na pogranicze przyjeżdża 
regularnie. 6 czerwca rozmawiał 
z mieszkańcami Anklam, Ducherow, 
Fahrenwalde i przygranicznej wsi 
Rothenklempenow.

Dokończenie na str. 14

Powiat Vorpommern-Greifswald opisywany jest w mediach 
jako jeden z najsłabszych gospodarczo terenów Niemiec. 
Chodzi zwłaszcza o jego część południową, dawny powiat 
Uecker-Randow z miastami Pasewalk, Torgelow, Ueckermünde, 
Anklam, leżący przy granicy z Polską w obszarze oddziaływań 
Transgranicznego Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego. 
Region wciąż bardziej jest wizją niż rzeczywistością.

TURYSTYKA  Popłyń – zobacz – opowiedz innym

Pojezierze Meklemburskie

Spotkanie nazwano wodowa-
niem książki przy baryłce rumu 
i  rzeczywiście – książka miała 
ojca i matkę chrzestnych, którzy 
odczytali okolicznościową formu-
łę wodowania, lecz wspomnianej 

baryłki szlachetnego trunku nie 
dostrzegliśmy w sali wypełnionej 
tłumem ludzi.

Spotkanie otworzył Mirosław 
Sobczyk, prezes Grupy ZAPOL, 
która wydała tę obszerną, bo liczącą 

aż 340 stron druku dużego formatu, 
i bogato ilustrowaną książkę. Ma 
dwanaście rozdziałów, w których 
opisane są szlaki wodne od Szcze-
cina po Schwerin. Zapowiedzia-
no, że niedługo książka ukaże się 
w tłumaczeniu na język niemiecki.

Następnie Maciejowi Strączyń-
skiemu wręczono wiosło-pagaj 
Szczecińskiego Klubu Motorowod-
nego i Narciarstwa Wodnego „Ślizg”, 
na którym wielu uczestników wo-
dowania złożyło autografy.

Autor ze swadą i  subtelnym 
humorem opowiadał o Pojezierzu 
Meklemburskim, bo właśnie ono 
było głównym tematem spotkania.

– Wodami śródlądowymi opły-
nąłem pół Europy, lecz zakocha-
łem się w  krainie sąsiadującej 
z Pomorzem Zachodnim, właśnie 
w Pojezierzu Meklemburskim, na 
którym jest praktycznie wszystko, 
co na wszystkich innych akwenach 
razem – rozpoczął Maciej Strączyń-
ski. – Poznanie meklemburskich 
szlaków, ponad dziewięćdziesięciu 
jezior połączonych w jedną sieć 
wodną liczącą ponad 700 kilo-
metrów, zajęło mi cztery sezony. 
Oprócz Niemców spotykałem 
tam licznych Skandynawów, tu-
rystów z  innych krajów Europy 
i świata, a z naszych rodaków… 
tylko dwie osoby. Polacy nie zna-
ją tego pięknego regionu, choć 

leży pod bokiem. Ze Szczecina 
można tam szybko dopłynąć lub 
dojechać samochodem i  nawet 
bez żadnych uprawnień moto-
rowodnych, a jedynie z prawem 
jazdy, wynająć jacht motorowy i po 
dwugodzinnym szkoleniu zostać 
jego kapitanem. Można wynająć 
łajbę na studencką kieszeń i eks-
kluzywny stateczek, na przykład 
taki, na który można wjechać 
własnym camperem. Zakochałem 
się w Pojezierzu Meklemburskim 
i dlatego zapragnąłem, żeby także 
inni poczytali o nim, popłynęli, 
zobaczyli i pokochali.

Na koniec spotkania wystąpił 
szczeciński zespół szantowy Sta-
ry Szmugler. Potem były napoje 
chłodzące i  rozmowy z  autorem. 
©℗  (mij)

W Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia” na Łasztowni 
w szczecińskim porcie odbyła się promocja książki „Pojezierze 
Meklemburskie. Przewodnik dla wodniaków”, napisanej przez 
znanego w Szczecinie sędziego Macieja Strączyńskiego, 
prywatnie pasjonata motorowodniactwa i nurkowania.

Spotkanie z Maciejem Strączyńskim w Starej Rzeźni  Fot. Dariusz GORAJSKI

Fot. Zapol

Reprezentacyjną salę Haus an der Schleuse w Torgelow wypełnili uczestnicy debaty.  Fot. (b.t.)

Weimarski 
Trójkąt Kobiet

W przedstawicielstwie Bremy 
w Berlinie odbyło się w ubiegły po-
niedziałek pierwsze spotkanie Weimar-
skiego Trójkąta Kobiet. Miesiąc po 
wyborach europejskich zwołały go trzy 
miasta partnerskie: Gdańsk, Cherbourg 
i  Brema. Temat spotkania brzmiał: 
„Kobiety w Europie – Europa kobiet”.

Inicjatywa nawiązuje do Trójkąta 
Weimarskiego stworzonego w 1991 r. 
przez ministrów spraw zagranicznych 
Francji, Niemiec i Polski. Trójkąt da-
wał trzem państwom sygnatariuszom 
możliwość wspólnego występowania 
w najważniejszych dla Europy spra-
wach. Jego celem była też promo-
cja Polski. Czy kobiety zdołają go 
ożywić?

Zebranych przywitały Ulrike Hil-
ler, pełnomocniczka Senatu Bremy 
w Berlinie i Cornelia Pieper, konsul 
generalna RFN w Gdańsku. Tezy do 
dyskusji przedstawiła Rita Süssmuth, 
była przewodnicząca Bundestagu. 
W  panelu uczestniczyły: Magda-
lena Gawin, wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego RP, Anne-
-Marie Descôtes, ambasador Francji 
w  Niemczech i  Michelle Müntefe-
ring, sekretarz stanu w ministerstwie 
spraw zagranicznych RFN.

Spotkanie zakończyła debata: 
„Nie tylko rozmawiać, lecz działać. 
Jakie będą nasze następne kroki?”.

Więcej o  Weimarskim Trójkącie 
Kobiet napiszemy w  kolejnym wy-
daniu „przez granice”.  (b)
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– Mamy wszelkie podstawy do 
tego, by grać muzykę przyszłości 
– mówił obrazowo Vetter. – Nasz 
powiat leży między południową 
Szwecją, Kopenhagą, Berlinem 
i Szczecinem. Dla nas siłą napędo-
wą jest głównie Berlin, lecz także 
Szczecin. W  obu tych miastach 
musimy o sobie opowiadać, prze-
konywać do kontaktów. Musimy 
zdawać sobie przy tym sprawę, że 
– projektując przyszłość – będziemy 

otwierać kolejne drzwi i wchodzić 
do kolejnych pomieszczeń. Z nie-
których trzeba będzie się wycofać.

Ulrich Vetter od niedawna 
mieszka w  Pasewalku. Kończył 
studia z  historii filozofii, pisał 
prace z dziejów koncepcji archi-
tektonicznych, był szefem gazety 
codziennej, rzecznikiem prasowym 
uniwersytetu i ministerstwa, sze-
fem marketingu prywatnej uczelni. 
Zajmuje się komunikacją spo-
łeczną i  kształtowaniem opinii, 
prowadzi debaty, opracowuje stra-
tegie polityczne i gospodarcze, jest 
inżynierem projektów.

Digitalni nomadzi
Gereon Uerz opisywał tenden-

cje w  gospodarce i  demografii 
świata, podkreślając, że dziś wła-
śnie nimi trzeba się kierować, 
prognozując przyszłość na naj-
bliższe 25-30 lat. Mówił o czwartej 
rewolucji, związanej z cyfryzacją, 
coraz szybszych zmianach cywili-
zacyjnych, których tempo jest dziś 
nieprzewidywalne, o  zmianach 
klimatycznych, zanieczyszczeniu 
środowiska, koncentrowaniu się 
życia wokół metropolii, które są 
i będą coraz większe. Podawał, że 

do 2050 roku w miastach będzie 
mieszkać 75 proc. ludności świata. 
Nacisk na Europę, głównie z po-
wodu globalnych zmian klimatu, 
będzie rósł.

W zatłoczonych miastach Euro-
py życie będzie coraz trudniejsze. 
Dziś jednym z najbardziej zatłoczo-
nych miast jest Berlin. Przeciętny 
berlińczyk spędza 154 godziny 
rocznie w  korkach, absurdalnie 
rosną ceny mieszkań, zwłaszcza 
studenckich, i  – o  dziwo! – jest 
na nie popyt.

– Jednak ludzie zaczynają ucie-
kać z miast – mówił Uerz. – Szybko 
rośnie liczba digitalnych nomadów, 
którzy mogą żyć i pracować wszę-
dzie tam, gdzie jest szybki internet.

Na Pomorzu Przednim są z tym 
kłopoty. Phlipp Amter (CDU), po-
chodzący z Torgelow młody poseł 
do Bundestagu, mówił, że rząd 
federalny zna problem i poprawa 
nastąpi, lecz niezbyt szybko ze 
względu na wysokie koszty.

– To musi stać się szybko – 
stwierdził Vetter.

Zakupy przylecą dronami
Internet powoduje, że całe 

firmy przenoszą się poza miasta, 
a  nawet tworzą wioski, których 
mieszkańcy pracują i żyją w oto-
czeniu przyrody. Na świecie jest 
już 11,5 tysiąca takich wiosek, m.in. 
pod Berlinem i Frankfurtem nad 
Odrą. Ich mieszkańcy nie zrywają 
związków z  miastami, bo cenią 
ich ofertę. Chcą jedynie, żeby 
komunikacja z nimi była szybka 
i wygodna.

Z wywodu Gereona Uerza wyni-
kał wniosek, że w dzisiejszych wa-
runkach cywilizacyjnych wyraźniej 
widać atuty powiatu Vorpommern-

-Greifswald – to przede wszystkim 
bliskość Berlina i Szczecina, spo-
kój, przyroda. Uerz stwierdził, że 
tylko nad Zalewem Szczecińskim 
mogłoby powstać 1000 miejsc pracy 
dla digitalnych nomadów.

Codzienne zakupy? Niebawem 
będzie je można robić przez inter-
net z dostawą do domu dronami. 
Fantazja? – Szwajcarzy już to ćwi-
czą – mówił Uerz.

– Jednak dziś pociągi z Berlina 
do Torgelow jadą aż dwie godziny! 
– denerwował się Dahlemann. – To 
trzeba zmienić. Musi poprawić się 
komunikacja także ze Szczecinem 
i wewnątrz powiatu. Od tego zależy 
przyszłość regionu.

Opony z mniszka
– Trzeba tworzyć fabryki myśli, 

pisać scenariusze rozwoju, myśleć 
o  tym, co nas wzmacnia – mó-
wili przedstawiciele firmy ATI 
Küste z Rostocku, która realizuje 
projekt INNOTEC (Innowacyjna 
Inicjatywa Technologiczna dla 
Pomorza Przedniego). Powiat nie 
mógłby tego programu sfinanso-
wać z  własnego budżetu. Zrobił 
to rząd Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego.

Referenci podkreślali, że dla 
tworzenia strategii rozwoju firmy 
czy regionu potrzebna jest – zwłasz-
cza dziś – odrobina szaleństwa. 
„Nie ma wielkiego geniuszu bez 
ziarna szaleństwa” – Vetter cytował 
Arystotelesa.

– To, co dziś wydaje się nie-
możliwe, jutro będzie możliwe – 
komentował Dahlemann. Podawał 

przykład koncernu Continental, 
który do produkcji opon postanowił 
stosować w części kauczuk natural-
ny, znacznie tańszy od sztucznego. 
Nie będzie go jednak sprowadzać 
z tropików, gdzie musiałby się przy-
kładać do wycinania lasów, lecz 
produkować na miejscu. Z czego? 
Z  korzeni mniszka lekarskiego, 
chwastu, który rośnie wszędzie. 
Najwydajniejszy jest rosyjski. 
Koncern zbudował w Anklam la-
boratorium, w którym badania nad 
mniszkiem prowadzą naukowcy 
z uniwersytetu w Münster.

– I  ruszy produkcja opon 
z mniszka! Wydawało się to sza-

lone, a  będzie możliwe – mówił 
Dahlemann.

Polska jest szansą
A kontakty z Polską i Szczeci-

nem? Patrick Dahlemann, przypo-
minając podpisane dwa miesiące 
temu porozumienie rządów Bran-
denburgii i Meklemburgii-Pomorza 
o współpracy z Transgranicznym 
Szczecińskim Regionem Metropoli-
talnym, poinformował, że starosta 
powiatu Vorpommern-Greifswald 
otworzy w  Schwerinie biuro do 
spraw kontaktów ze Szczecinem. 
W stolicy landu będzie miało od-
powiednią rangę.

Od dawna na różnych spotka-
niach mówi się o tym, że obszar 
wokół Szczecina, m.in. ze względu 
na położenie portów, autostrad, 
szlaków kolejowych i lotnisk, powi-
nien rozwijać się jak jeden polsko-
-niemiecki region. Na niemieckim 
pograniczu Dahlemann chciałby to 
zaznaczyć wizualnie, m.in. poprzez 
ustawienie przy szosach tablic 
z przywitaniem po polsku, a przy 
autostradzie – informacji o Parku 
Przemysłowym Berlin – Szczecin 
(Industriepark Berlin – Szczecin), 
który został powołany pod koniec 
2018 roku. Pojawił się tam pierwszy 
inwestor – szczecinianin, który 
osiedlił się w Niemczech.

Najpoważniejszą barierą, kom-
plikującą tworzenie regionu, jest 
słaba znajomość języka polskiego 
w Niemczech. Rozwiązanie pro-
blemu może przyśpieszyć program 
nauczania języka sąsiada, który 
dzięki unijnym dotacjom, uzyska-
nym przez Szczecin, właśnie się 
zaczyna. Wspólnemu regionowi 
sprzyja m.in. osadnictwo Polaków 
na niemieckim pograniczu.

– Polska jest naszą szansą na 
przyszłość. To nie tylko moje zda-
nie, lecz całego rządu krajowego 
i  premier Manueli Schwesig – 
podkreślał Dahlemann.

ARUP w Szczecinie?
Podsumowując spotkanie, 

Ulrich Vetter podkreślał, że po-
wiat Vorpommern-Greifswald 
ma dziś najlepsze szanse na roz-
wój. Nie można ich przespać. 
W regionie dominują firmy małe 
i średnie, które będą silniejsze, 
jeśli stworzą sieci kooperacji. 
Trzeba wykorzystywać możli-
wości, jakie stwarza cyfryzacja 
i  elektromobilność, stosować 
zasady bioekonomii, żeby chronić 
środowisko.

Firma ATI Küste zapowiedziała, 
że aby wspierać innowacyjność, 
będzie od jesieni organizować 
Regionalne Dni Innowacji. Naj-
pierw w Torgelow, potem w Barth 
i Wolgaście.

Na pytanie, czy firma ARUP nie 
otworzyłaby biura w Szczecinie, 
Geren Uerz opowiedział: – Warto 
to rozważyć.

*  *  *
Może warto kolejną fabrykę 

myśli zorganizować w Szczecinie? 
Jeśli bowiem powiat Vorpommern-
-Greifswald ma dziś najlepsze 
szanse na przyszłość, to tym bar-
dziej Szczecin i  transgraniczny 
region metropolitalny. Trzeba to 
wykorzystać.

Fantazja?
 Bogdan TWARDOCHLEB

 ■ Sympozjum było symultanicz-
nie tłumaczone na język polski. 
Tłumaczyła Agata Prochotta-
-Miłek. 

Fabryka myśli w Torgelow

Mniszek lekarski  Fot. archiwum

Ulrich Vetter, inżynier projektów, specjalista od komunikacji społecznej, 
z wykształcenia historyk filozofii  Fot. (b.t.)

Doroczne Polsko-Niemieckie Dni Mediów, które tym razem 
odbyły się 13-14 czerwca we Wrocławiu pod hasłem „Czy 
Europa się rozpada?”, dały 220 dziennikarzom i politykom 
z obu krajów okazję do dyskusji o zmianach na scenie 
politycznej państw Unii Europejskiej. Warsztatowe rozmowy 
dotyczyły najważniejszych problemów życia politycznego 
i dziennikarskiego w Polsce i Niemczech: zmian w mediach, 
polityki energetycznej, wpływu formatowania informacji na jej 
odbiór, przetwarzania baz danych.

Najbardziej uroczystym akcen-
tem Dni Mediów było jak co roku 
wręczenie Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Dziennikarskiej im. 
Tadeusza Mazowieckiego. Juro-
rzy, którzy zebrali się w marcu 
w Warszawie i Berlinie, nomino-
wali do niej 27 prac. Nazwiska 
laureatów w pięciu kategoriach 
konkursowych ogłoszono podczas 
galowego spotkania, które tego-
roczny gospodarz Dni Mediów 

– województwo dolnośląskie – 
zorganizował na zamku Topacz 
pod Wrocławiem.

Laureatami 22. Polsko-Niemiec-
kiej Nagrody Dziennikarskiej im. 
Tadeusza Mazowieckego zostali: 
w kategorii prasa – Urszula Ptak 
(„Krytyka Polityczna”), w katego-
rii radio – Pia Rauschenberger 
(Deutschlandfunk Nova), w  ka-
tegorii telewizja – Natalie Ste-
ger, Milena Drzewiecka (Phoenix 

Dokumentationen), w  kategorii 
multimedia – Helene Bienvenu 
i  Kasia Strek (Cafébabel – das 
Europamagazin), w  kategorii 
„Dziennikarstwo na Pograniczu” 
– Małgorzata Furga-Jurgiel (Polskie 
Radio Szczecin SA).

Cezary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskiego, mó-
wił podczas ceremonii: – Bardzo 
się cieszę, że gala tegorocznego 
konkursu odbywa się we Wrocła-
wiu, w regionie, w którym od lat 
budujemy bardzo dobre relacje 
z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi 
z Niemiec. Wiele nas łączy, zarówno 
historia, jak i teraźniejszość, razem 
budujemy przyszłość zjednoczonej 
Europy. O  tym wszystkim warto 
mówić, warto pamiętać i doceniać 
nasze partnerskie relacje. Polsko-
-Niemieckie Dni Mediów i konkurs 

dziennikarski owocują bardzo 
ciekawymi pracami, dotyczącymi 
relacji polsko-niemieckich.

Na konkurs nadesłano 115 zgło-
szeń; z Polski – 56, z Niemiec – 59. 
Nagroda w każdej kategorii wynosi 
5000 euro. Nagrodę w  kategorii 
Dziennikarstwo na Pograniczu 
ufundowało województwo dol-
nośląskie.

W  ramach przedsięwzięć 
związanych z 20-leciem partner-
stwa Dolnego Śląska i  Saksonii 
w  Dniach Mediów uczestniczył 
minister ds. europejskich Wol-
nego Państwa Saksonia Oliver 
Schenk. Podczas dziennikarskiej 
gali przekazał on nagrodę w ka-
tegorii telewizja.

Marszałek Cezary Przybylski 
przekazał pałeczkę organizacji 
Polsko-Niemieckich Dni Mediów 

w przyszłym roku Thomasowi Kra-
linskiemu, sekretarzowi stanu 
i pełnomocnikowi kraju związko-
wego Brandenburgia ds. mediów 
i stosunków międzynarodowych. 
Kralinski zaprosił dziennikarzy 
i  polityków do Frankfurtu nad 
Odrą. Dni Mediów 2020 odbędą się 
we współpracy z Uniwersytetem 
Europejskim Viadrina.

Fundatorami Polsko-Niemiec-
kiej Nagrody Dziennikarskiej im. 
Tadeusza Mazowieckiego są: Fun-
dacja Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej, Fundacja ZEIT Ebelin und 
Gerd Bucerius, Fundacja Roberta 
Boscha oraz sześć przygranicznych 
regionów partnerskich: Dolnoślą-
ski, Zachodniopomorski, Lubuski, 
Brandenburgia, Meklemburgia-Po-
morze Przednie i Wolne Państwo 
Saksonia.  (b)

KONFERENCJA  Laureaci Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

Dni Mediów 2020 we Frankfurcie nad Odrą

Od lewej: Patrick Dahlemann, premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 
Manuela Schwesig i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oglądają 
pierwszą oponę z mniszka lekarskiego, popularnego mleczu.  
 Fot. www.continental-reifen.de
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LUDZIE POGRANICZA	 Opowieść,	którą	trzeba	zapamiętać

Miłość mocna jak legenda
Dom Elwiry Profé-Mackiewicz 
i Fortunata Mackiewicza-
-Profé w miasteczku 
Mieszkowice na dawnych 
ziemiach niemieckich, 
które dziś należą do Polski, 
był jednym z wielu, które 
bywają określane mianem 
samozwańczych konsulatów, 
lokalnych ośrodków polsko- 
-niemieckiego zbliżania ludzi.

Był wyjątkowy ze względu na 
wzajemną miłość jego gospoda-
rzy, która zapisała się w lokalnej 
legendzie i  powinna wejść na 
stałe do kanonu opowieści o prze-
istaczaniu się niemieckiej ziemi 
w  polską. Działo się to w  mia-
steczku Bärwalde zamienianym 
w Mieszkowice.

* * *
Elwira, urodzona w 1925 roku 

w Bärwalde, była córką właścicie-
la fabryki przyborów mierniczych. 
Bardzo wcześnie ujawniła talenty 
organizatorskie i predyspozycje 
pedagogiczne. Na mocy nazistow-
skiej ustawy z  roku 1936, wcie-
lającej niemiecką młodzież do 
Hitlerjugend, znalazła się w Bund 
Deutscher Mädel, jej żeńskim 
odpowiedniku.

Fakt ten sprawił, że gdy w lu-
tym 1945 roku Armia Czerwona 
weszła do Bärwalde, Elwira jako 
członkini organizacji nazistow-
skiej została aresztowana i wraz 
z  podobnymi sobie skierowana 
do Świebodzina, a  potem wy-
wieziona do ZSRR. Znalazła się 
Archangielsku. Po kilku miesią-
cach trafiła z  wysoką gorączką 
i  szkarlatyną do lazaretu, gdzie 
stwierdzono, że jest niezdolna do 
pracy i w tym samym roku odesła-
no ją do Niemiec, do Frankfurtu 
nad Odrą. Ponieważ krewni jej 
ojca wywodzili się z Oderbruch, 
udała się do nich, do Altreetz. Tu 
dowiedziała się, że ojciec, jako 
fachowiec, uniknął w  czerwcu 
1945 roku wypędzenia z Bärwalde 
i rodzice nadal są w miasteczku. 
Z  pomocą polskiego wędkarza 
przeprawiła się łodzią przez nową 
granicę na Odrze z niemieckiego 

Güstebieser Loose do polskich już 
Gozdowic i dotarła do rodziców.

* * *
Tymczasem w maju 1945 roku 

wygnańcy z  utraconych przez 
Polskę ziem na Wileńszczyźnie 
wyruszyli jako osadnicy na zie-
mie pozyskane nad Odrą. Był 
wśród nich nastoletni Fortunat 
Mackiewicz z rodzicami. Gdy ich 
przesiedleńczy pociąg dotarł do 
Kostrzyna jako stacji docelowej, 
przerażeni ruinami miasta wy-
musili dalszą jazdę. Dotarli do 
Mieszkowic. Przywieźli ze sobą 
krowę.

Gdy zamieszkali w otrzymanym 
domu, po mleko przychodziła do 
nich wychudzona Elwira Profé. 
Tak poznała Fortunata kilka lat 
starszego od niej. Jak inni nazy-
wała go Fortek.

Po pewnym czasie oboje tak 
przylgnęli do siebie, że postano-
wili się pobrać. Latem 1946 roku 
Fortek poszedł na posterunek mi-
licji, by zapytać, gdzie i jak może 
uzyskać zgodę na ślub z Niemką. 
Na przeszkodzie stanął wyrok 
historii: jesienią 1947 roku zbędni 
już niemieccy fachowcy zostali 
wysiedleni z Mieszkowic. Rodzina 
Profé znalazła się w Niemczech. 
Wszystko wskazywało na to, że to 
już koniec wzajemnego zaurocze-

nia się sobą młodych – Niemki 
i Polaka.

Elwira z  rodzicami zaczęła 
wędrówkę po Niemczech, pracu-
jąc z nimi w rodzinnej firmie. Po 
śmierci ojca zamieszkała w Berli-
nie Zachodnim, ukończyła studia 
pedagogiczne i zaangażowała się 
w  tworzenie modelowego mia-
steczka dla osób niepełnospraw-
nych umysłowo.

Tymczasem Fortek opuścił 
Mieszkowice i wyjechał na Ma-
zury. Po jakimś czasie założył 
tam rodzinę.

* * *
Mijały dziesięciolecia, zmieniał 

się świat. Jesienią 1991 roku, po 
przemianach ustrojowych w Pol-
sce i zjednoczeniu Niemiec, Elwira 
postanowiła odwiedzić Miesz-
kowice i  dawny zakład swego 
ojca. Przyjęto ją gościnnie, a gdy 
zapytała o Fortka, opowiedziano 
jej o jego dalszym życiu i otrzy-
mała adres. Cztery lata potem 
postanowiła wysłać list.

Odpowiedź przyszła dość szyb-
ko. Fortek pisał, że jest sam, 
a  małżeństwo istnieje tylko na 
papierze, bo jego żona szesna-
ście lat wcześniej wyjechała do 
Ameryki.

Elwira ruszyła na Mazury. Po 
dziesięcioleciach spotkała się 
z  Fortkiem na dworcu w  Kwi-
dzynie. Młodzieńcze zauroczenia 
zaczęły odżywać.

Minęły dwa lata. Postanowili 
wrócić do Mieszkowic i zamieszkać 
wspólnie. Kupili działkę i w 1997 
roku zbudowali dom. Stał się on 
szybko miejscem przyjacielskich 
spotkań polsko-niemieckich, spo-
łecznych inicjatyw, zakotwiczania 
się dawnych niemieckich miesz-
kańców Bärwalde podczas ich 
przyjazdów do rodzinnego miasta. 
Stał się ośrodkiem wolnej współ-
pracy przygranicznej.

* * *
Objawił się talent organizacyj-

no-pedagogiczny Elwiry Profé. 
Stworzyła i poprowadziła kobiecą 
grupę gimnastyczną, która działa 
do dziś. Swoje pasje i kompetencje 
w zakresie pedagogiki specjalnej 

pokazała, tworząc Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk”, czy organizując wyjazdy 
studyjne do Niemiec, by pozna-
wać metody pracy w podobnych 
instytucjach. Zaangażowała się 
w pozyskanie funduszy na remont 
budynku byłej szkoły podstawo-
wej, dokąd przeniesiono warsztaty 
działające do dziś.

W  1999 roku współorganizo-
wała pierwsze spotkanie daw-
nych i  obecnych mieszkańców 
Bärwalde/Mieszkowic, potem 
corocznie ponawiane. Pomogła 
miejscowemu gimnazjum w na-
wiązaniu współpracy ze szkołą 
w Niemczech, pośredniczyła w na-
wiązaniu partnerstwa Mieszkowic 
z zaodrzańskim miastem Wriezen.

Po 58 latach od rozstania El-
wira i  Forunat wzięli ślub. Na 
ich weselu 4 listopada 2005 roku 
bawiło się kilkudziesięciu gości 
z  Niemiec i  Polski. Pan młody 
miał 84 lata, a panna młoda 80. 
Przyjęli podwójne nazwiska: El-
wira Profé-Mackiewicz i Fortunat 
Mackiewicz-Profé.

Autor tego wspomnienia miał 
szczęcie spotykać się z nimi w ich 
domu, w pałacu w Dąbroszynie 
pod Kostrzynem, a w 2006 roku 
na otwarciu berlińskiej wysta-

wy „Erzwungene Wege: Flucht 
und Vertreibung im Europa des 
20. Jahrhunderts”. Ich historia 
znalazła tam godne miejsce jako 
odpowiedź na pytanie: „Wypędze-
nia – co dalej?”.

* * *
Elwira Profé-Mackiewicz zmar-

ła 3 czerwca 2019 roku. Miała 94 
lata. W uroczystościach pogrze-
bowych, odprawionych 6 czerwca 
w  ceremoniale ekumenicznym 
katolicko-luterańskim, uczestni-
czyli licznie przyjezdni z Niemiec 
i mieszkańcy Mieszkowic.

Nie udało mi się porozma-
wiać z panem Fortunatem. W jego 
oczach widziałem tragizm zagu-
bienia i osamotnienia.

 Zbigniew CZARNUCH

 ■ Historyk, regionalista, eseista 
z Witnicy pod Kostrzynem

Więcej o Elwirze Profé-Mac-
kiewicz i Fortunacie Mackiewi-
czu-Profé m.in.: www.transodra-
-online.net/de/node/2267, www.
miesiecznik.znak.com.pl/milosc, 
www.welt.de/print-wams/artic-
le115364/Eine-Liebe-staerker-als-
-der-Kalte-Krieg.html, www.welt.
de/vermischtes/article142081772/
Die-grosse-Liebe-nach-50-Jahren-
-wiedergefunden.html.

KOOPERACJA 	 Coraz	więcej	firm	polskich	inwestuje	w	Niemczech	

Dwa kraje – jedna gospodarka

Określenie „Polnische Wirt-
schaft” (polska gospodarka) przez 
długie lata było w  Niemczech 
synonimem chaosu, złego za-
rządzania i braku efektywności. 
Ostatnie lata stałego wzrostu go-
spodarczego nad Wisłą sprawiły 
jednak, że takie stereotypowe 
podejście straciło na znaczeniu, 
a  polskie sukcesy gospodarcze 
zostały zauważone i docenione 
przez zachodniego sąsiada. Wy-
miana handlowa między oboma 
krajami kwitnie, a aż 95 procent 
niemieckich przedsiębiorców, 
którzy zainwestowali w Polsce, 
zrobiłoby to ponownie – taki 
wniosek wynika z  tegorocznej 
ankiety przeprowadzonej przez 
berlińską Izbę Przemysłowo-
-Handlową.

Choć w relacjach dwustron-
nych niemieckie inwestycje 
w  Polsce nadal dominują, nie 
jest to już wymiana jednotoro-
wa. Coraz więcej polskich firm 

inwestuje w  Niemczech, coraz 
więcej Polaków zakłada też tutaj 
swoje firmy. W samym Berlinie 
zarejestrowanych jest obecnie 
9400 polskich firm i  nie są to 
bynajmniej w większości firmy 
budowlane czy zajmujące się 
sprzątaniem. Polacy inwestują 
dzisiaj w  Niemczech w  niemal 
każdej branży i  dobrze sobie 
radzą na tym wymagającym rynku.

O  pozytywnej zmianie wize-
runkowej mówili uczestnicy 8. 
Polsko-Niemieckiego Sieciowego 
Spotkania Przedsiębiorców i Or-
ganizacji Wspierających Rozwój 
Biznesu, które pod hasłem „Dwa 
kraje – jedna gospodarka” odbyło 
się na początku czerwca w Czer-
wonym Ratuszu w Berlinie.

– Współpraca z polskimi firma-
mi zwłaszcza w branży IT układa 
się bardzo dobrze – mówi Adam 
Formanek, kierownik projektów 
międzynarodowych w organizacji 
SIBB w Berlinie, zrzeszającej fir-

my w szeroko rozumianej branży 
komputerowej. – Polskie firmy są 
bardzo dynamiczne, prezentu-
ją najwyższy światowy standard 
technologiczny.

Niemieccy przedsiębiorcy cenią 
sobie w polskich firmach elastycz-
ność, otwartość na nowe technologie, 
a także świetne wykształcenie ab-
solwentów polskich szkół wyższych, 
szczególnie o profilu informatycz-
nym. W Polsce wciąż dużo tańsze są 
koszty zatrudnienia pracowników, 
pojawiła się zaleta inna, dość nie-
oczekiwana: szybkość i dostępność 
internetu i telefonii komórkowej.

Według raportu Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) Niemcy znajdują 
się na jednym z ostatnich miejsc 
pod względem szybkości internetu. 
Mimo to usługi internetowe i tele-
fonii komórkowej są tu najdroższe 
w  Unii Europejskiej. Dla firm 
inwestujących w nowe technologie 
jest to poważne ograniczenie, mo-
gące nawet zdecydować o wyborze 
lokalizacji firmy.

– Braki w dostępie do telefonii 
komórkowej na prowincji, słaby 
internet w miastach, a co za tym 
idzie brak dostępu do wielu apli-

kacji – to wszystko powoduje, że 
Niemcy wciąż przyzwyczajeni są 
do załatwiania spraw w wersji ana-
logowej – stwierdza A. Formanek. 
– Tak samo działa administracja 
publiczna w Niemczech. Naprawdę 
Niemcy mogą w  tych sprawach 
wiele się nauczyć od Polski.

Opinię tę potwierdza Marcin 
Pogodzik z niemieckiej firmy IT 
„iteratec”, która swoje przedstawi-
cielstwo ma m.in. we Wrocławiu.

– Polakom rzeczywiście niewiele 
brakuje, jeśli porównywać ich 
z Niemcami – mówi M. Pogodzik. 
– Na pewno nie mamy jeszcze 
takiego kapitału, jakim dysponują 
Niemcy. Niekiedy brakuje nam też 
optymizmu, jaki mają niemieccy 
przedsiębiorcy podejmujący się 
różnych przedsięwzięć. Jeśli to 
robią, to zawsze z przekonaniem, 
że na pewno im się powiedzie.

*  *  *
Wiele wyzwań, przed którymi 

w najbliższych latach staną polscy 
i  niemieccy przedsiębiorcy, jest 
jednak wspólnych. Bodaj najbar-
dziej boleśnie odczuwalny jest 
w obu krajach brak pracowników 
i to w niemal wszystkich branżach. 
Szkoły kończą obecnie roczniki 

niżu demograficznego z przełomu 
lat 90 i 2000, a jednocześnie wiele 
osób przechodzi na emeryturę. 
W wielu zawodach dokonuje się 
prawdziwa zmiana pokoleniowa 
i nie wiadomo, kto zastąpi odcho-
dzących pracowników. Już teraz 
przynosi to negatywne konsekwen-
cje w polsko-niemieckich stosun-
kach biznesowych, np. w branży 
tekstylnej.

– Bardzo dużo firm tekstylnych 
w  Polsce zamyka się z  powodu 
braku pracowników – mówi Ake 
Rudolf, kierownik strategiczny 
Międzynarodowego Centrum De-
signu w Berlinie, które od kilku 
lat wspiera polsko-niemiecką 
współpracę w  dziedzinie desi-
gnu i branży tekstylnej. – Brakuje 
szwaczek, technologów produkcji, 
nie ma też klasterów wspierających 
firmy. Wiele zakładów rodzinnych 
nie wytrzymuje presji cenowych 
i jest zmuszonych zamknąć biznes.

Braki na rynku pracy to problem, 
z  którym firmy po obu stronach 
Odry będą musiały sobie poradzić.

 Monika STEFANEK

 ■ Wolna dziennikarka, mieszka 
w Berlinie 

30 lat zacieśniania relacji gospodarczych między Polską 
a Niemcami sprawiło, że przedsiębiorcy z obu krajów w dużym 
stopniu uniezależnili się od politycznej koniunktury. Firmy radzą 
sobie coraz lepiej, bo działają długofalowo, nie oglądając się na 
polityczne prądy między Warszawą a Berlinem.

Elwira Profé-Mackiewicz  Fot. Robert RYSS

Elwira Profé-Mackiewicz – Fortunat Mackiewicz-Profé  Fot. Robert RYSS
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SPOTKANIA 	 Wielkie	widowisko	w małej	wsi

Akrobacje na wysokościach

BERLIN 	 Antoś	zaprasza	do	ogrodów

Biały miś i dwie pandy
Drukujemy dziś obrazki z Berlina, których 

autorem jest Anton Lee Slaski. Antoś ma dziewięć 
lat i zaczął wakacje. Zaprasza, żeby odwiedzić 
Berlin i oba berlińskie ogrody zoologiczne, które 
bardzo lubi: Tierpark i Zoologischer Garten.

Antoś nie musi wiedzieć o tym, że jeszcze 30 
lat temu (dla Antosia to strasznie dawno!) jego 
rówieśnicy nie mogli pójść do obu ogrodów. 
Tierpark znajdował się bowiem w  Berlinie 
Wschodnim, a  Zoologischer Garten – w  Za-
chodnim. Obie części miasta rozdzielał mur, 
który był silnie strzeżoną granicą, nawet 
przed dziećmi. 9 listopada 1989 roku miesz-
kańcy obu części Berlina zaczęli rozbierać 
mur. Znów stali się mieszkańcami wspólnego 
miasta. Dlatego Antoś może dziś chodzić do 
obu ogrodów.  (Redakcja)

Hertha, biały miś polarny
Symbolem Berlina jest miś. Misie można 

zobaczyć w berlińskim zoo – Tierparku (Parku 
Zwierząt). Jest też jeszcze jedno zoo. W tamtym 
zoo są misie pandy.

Niedawno w  Berlinie urodził się biały 
miś polarny i mieszka w Tierparku. Ludzie 
nazwali go Hertha – jak drużynę piłkarską 
Berlina. Hertha się bardzo dużo bawi, ma 
dopiero 7 miesięcy (urodziła się 1 grudnia 
2018 roku). Jej mama nazywa się Tonja 
i  mieszka z  nią w  zagrodzie. Hertha lubi 
pływać, bawić się piłką i tarzać w kawałkach 
kory drzew.

Tierpark jest największym zoo w Europie. 
W tym zoo można też jeszcze spotkać czarne 
misie. Można wejść pod górę i obejrzeć zwie-
rzaki górskie, na przykład rysie, owce, kozice 
górskie, sokoły i orły. Przy wejściu pod górę 
są małpy.

Istnieje jeszcze duży dom, w którym są dzikie 
koty: tygrysy, pumy, lwy, gepardy. Jest jeszcze 
prawie taki sam budynek, ale z krokodylami. 
Pośrodku zoo znajduje się Wari-Wald, czyli las 
lemurów z Madagaskaru. Do tego lasu można 
wejść i zobaczyć lemury z bliska.

Obok jednego z  wejść do zoo jest pałac 
Schloss Friedrichsfelde. Na długiej drodze 
pałacowej spacerują lemury, a przed lemura-

mi małpy i papugi. Za tym pałacem jest dom 
krokodyli. Przy pierwszym wejściu są czarne 
misie i bawoły. Za czarnymi misiami jest biały 
miś – Hertha. Za domem z tygrysami jest dom 
ze słoniami i nosorożcami.

W Tierparku można pójść na spacer z lamą 
na smyczy. Jak z psem.

Meng Meng i Jiao Qing
Meng Meng i Jiao Qing to pandy. Meng Meng 

to pani, a Jiao Qing to pan. Pandy to rzadkie 
zwierzęta. Na żywo w Niemczech można je 
zobaczyć tylko w zoo w Berlinie.

Przy wejściu do zoo (to Zoologischer Gar-
ten w  byłym Berlinie Zachodnim) jest Ad-
lerschlucht, czyli wąwóz orłów, gdzie można 
z bliska zobaczyć orły. Niedaleko orłów jest 
dom hipopotamów, a trochę dalej mieszkają 
białe i czarne misie. Jest tam też dom ptaków, 
gdzie mieszkają ptaki z różnych kontynentów 
– z Afryki, Azji, Australii i Ameryki.

Jak się pójdzie w drugą stronę od misiów, 
znajdzie się świat pingwinów – tam mieszkają 
pingwiny królewskie, a na dworze jest małe 
jeziorko z różnymi gatunkami małych pingwi-
nów. W świecie pingwinów są jeszcze foki.

Jak się pójdzie długą ulicą za domem 
pingwinów i dalej przez mostek, to trafi się 
do strusi i kangurów. Są tam też konie i inne 
zwierzaki.

A  jak się wróci tą drogą i  pójdzie obok 
żubrów, dotrze się do ogrodu pand. Pandy 
Meng Meng i Jiao Qing mieszkają osobno. Stoi 
tam też chińska pagoda. Pandy przyjechały 
do Berlina aż z Chin. Na całym świecie żyje 
tylko około 2000 pand na wolności.

Obok pand jest dom dzikich kotów. Budy-
nek jest w budowie i otwarty będzie dopiero 
w roku 2020. Podobnie jak w Tierparku, gdzie 
mieszka miś polarny Hertha, w domu dzikich 
kotów powstaje las tropikalny.

 Tekst i fot. Anton Lee SLASKI

 ■ Autor ma 9 lat i mieszka w Berlinie. Jest też 
autorem fotografii do artykułu.

Mieszkańcy Plöwen przygotowali 
wystawę o  sporcie w  swojej wsi. 
Mówi ona zarówno o początkach, 
m.in. o Robotniczym Klubie Spor-
towym założonym w 1919 roku oraz 
o  męskiej drużynie piłki nożnej, 
która wówczas powstała, a do której 
szybko dołączyły kobiety, jak też 
o  czasach NRD i  współczesnych. 
Przypomina m.in., że w 1951 ro-
ku powstało w Plöwen zrzeszenie 
sportu i rekreacji, potem drużyna 
futbolowa i grupa jeździecka, która 
zaczęła odnosić sukcesy w lokalnych 
turniejach i organizować zawody 
u siebie. We wsi zbudowano nowe 
boisko, kobiety założyły drużynę piłki 
ręcznej, odbywały się prawdziwe 

wyścigi kolarskie i  mecze tenisa 
stołowego, a piłkarze z Plöwen zaj-
mowali czołowe miejsca w  lidze 
powiatowej. Do dziś mieszkańcy 
wsi wspominają Manfreda Weyera, 
środkowego napastnika, który w me-
czu z drużyną z Pasewalku strzelił 
przeciwnikom trzy gole, zapewniając 
swojej drużynie zwycięstwo.

Specjalnością Plöwen stało się 
jeździectwo. Tutejsi jeźdźcy zdoby-
wali prestiżowe nagrody w wyści-
gach przełajowych, ujeżdżaniu, wol-
tyżerce i skokach przez przeszkody.

Zjednoczenie Niemiec przyniosło 
zmiany w organizacji sportu i jego 
finansowaniu. Po chwilowym szoku 
mieszkańcy Plöwen postanowili dzia-
łać. Założyli drużyny i organizacje 
finansowane na nowych zasadach, 
skutkiem czego tereny jeździeckie 
i boiska ożyły. Zostały też powięk-
szone i unowocześnione m.in. dzię-
ki temu, że część swoich gruntów 
przekazały im dwie rodziny ze wsi.

Drużna piłkarska, słynne w oko-
licy „Lwy z Plöwen” („Löwen aus 
Plöwen”), znów zaczęła odnosić 
sukcesy w lidze powiatowej, a ostat-
nio zdobyła jej mistrzostwo. 7 lipca 
będzie podejmować u siebie słynny 
team z  Lipska (FC Lokomotive 
Leipzig).

W małej wsi Plöwen są organizo-
wane wielkie jeździeckie mistrzo-
stwa juniorów landu Meklembur-
gia-Pomorze Przednie, mistrzostwa 
w ujeżdżaniu koni, skokach przez 
przeszkody, w powożeniu.

W  drugiej połowie sierpnia 
(23-25 sierpnia) Plöwen, w którym 
mieszka też sporo Polaków, zapra-
sza na kulminacyjne spotkania 
jubileuszu. W programie będzie 
m.in. Wielki Turniej Jeździecki. 
Weźmie w  nim udział 300 koni 
i 300 jeźdźców. Będą rywalizować 
w widowiskowych konkurencjach: 
ujeżdżaniu, skokach przez prze-
szkody i powożeniu.

Jako atrakcja wyjątkowa zapo-
wiada się 90-minutowe widowisko 
przygotowane przez rodzeństwo 
Weisheit z  Turyngii, największy 
w Europie team akrobatów. W sobotę 
(24 sierpnia) po południu i wieczo-
rem zaprezentują oni akrobacje na 
linach rozpiętych nad ziemią na 
wysokości ponad 60 metrów, a po 
zmierzchu, w świetle reflektorów 
– akrobacje na trzech motocyklach, 

które będą poruszać się na stalowych 
linach o długości 100 m rozpiętych 
niewiele niżej. Program będzie 
powtórzony następnego dnia.

Małe Plöwen zaprasza na swój 
jubileusz także mieszkańców wiel-
kiego Szczecina i Berlina.  (b.t.)

 ■ Artykuł napisany na podstawie 
materiałów przesłanych przez panią 
Klaudię Wildner-Schipek z Plöwen.

Mała wieś Plöwen znajduje się w przygranicznym okręgu 
Uecker-Randow między wielkim Szczecinem a nie całkiem 
małym Pasewalkiem. Liczy 330 mieszkańców. Świętuje w tym 
roku jubileusz 100-lecia wiejskiego sportu i zaprasza na wielki 
show. Jego termin już teraz warto zaznaczyć w kalendarzach.

Hertha w berlińskim TierparkuMeng Meng w Zoologischer Garten

Redakcja: Bogdan Twardochleb 
(bogdan.twardochleb@24kurier.pl), 
Nancy Waldmann (Berlin)

W maju rozegrano w Plöwen mistrzostwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego 
w powożeniu. Zwyciężyli Bella Donna i Lena oraz powożący zaprzęgiem Tobias 
Krüger ze stadniny w Katzow.  Fot. https://mecklenburger-pferde.com

Akrobacje rodzeństwa Weisheit 
 Fot. Geschwister Weisheit

■ 29-30 czerwca – Dzień Architek-
tury, motto: „Zaznaczyć przestrzenie” 
(„Räume prägen”). Berlińska Izba 
Architektów zaprasza do odkrywania 
kultury budowlanej Berlina. Wstęp 
wolny. www.ak-berlin.de
■ 4-8 lipca (godz. 19.30) – Clas-
sic Open Air na Gendarmenmarkt, 
najpiękniejszym placu Berlina. Pięć 
letnich wieczorów muzyki operowej, 
klasycznej i popularnej, wybitni arty-
ści. – 4 lipca: „First Night – Berlin, 
Berlin!”, podróż przez muzyczną 
historię Berlina od lat dwudziestych 
XX wieku do dziś. – 5 lipca: „Prze-
boje klasyki”, najwybitniejsze i naj-
bardziej znane dzieła muzyki kla-
sycznej. – 6 lipca: „Opera Italiana”, 
mistrzowskie fragmenty z włoskich 
oper, nieprzemijające melodie, arie, 
duety, pieśni. – 7 lipca: „Czterech 
pianistów – jeden koncert: klasyka, 
jazz, boogie woogie”. Gra czterech 
wirtuozów: Joja Wendt, Sebastian 
Knauer, Axel Zwingenberger, Martin 
Tingvall. – 8 lipca: „Die Prinzen 
i  orkiestra symfoniczna”, nieza-
pomniane przeboje legendarnego 
zespołu rockowego. Bilety: https://
classicopenair.de
■ 6-14 lipca – „West Side Story” Le-
onarda Bernsteina, musical wszech 
czasów. Uliczne gangi Nowego Jorku, 
czerwone spódnice Portorykanek, 
songi: „Maria”, „Tonight”, „Some-
where”, „America”, „I Feel Pretty”. 
Inscenizacja, która jako jedyna na 
świecie wykorzystuje oryginalną cho-
reografię legendarnego Jerome Rob-
bina. Nowojorski teatr, numer jeden 
amerykańskich scen muzycznych, 
w  Operze Państwowej w  Berlinie 
(Staatsoper Unter den Linden). www.
westsidestory.de

■ 12 lipca-23 sierpnia – Deep Web, 
monumentalna audiowizualna insta-
lacja i  performance artysty światła 
Christophera Baudera i kompozyto-
ra Roberta Henke w widowiskowej 
postindustrialnej przestrzeni siłowni 
energetycznej (Köpenicker Straße 
70). Bilety: www.residentadvisor.
net/events/1269104
■  Do 15 września – „Ulica w Pa-
ryżu. Deszczowy dzień”, słynny 
obraz Gustava Caillebotte’a. Alte 
Nationalgalerie (Bodestraße 1-3) 
prezentuje ikonę impresjonizmu, 
obraz Caillebotte’a (1848-1894), 
jedną z wizytówek kolekcji Instytutu 
Sztuki w  Chicago. Ze względu na 
imponujące rozmiary obraz niewiele 
razy podróżował do Europy, a  po 
konserwacji wcale. Wystawa prezen-
tuje też Caillebotte’a jako mecenasa 
paryskich impresjonistów. http://gu-
stavecaillebotteinberlin.de

■ Do 28 października – „Summer 
of Love. Art, Fashion and Rock and 
Roll” („Lato miłości. Sztuka, moda 
i rock and roll”). Rok 1967, szczy-
towy punkt ruchu hippisów, najbar-
dziej dramatyczny moment wojny 
w Wietnamie. Setki tysięcy hippisów 
wędrowało wtedy do San Franci-
sco, aby świętować „Lato miłości”. 
Wystawa w PalaisPopulaire (Unter 
den Linden 5), przygotowana przez 
Fine Arts Museum San Francisco, 
przypomina pamiątki i dokumenty 
legendarnego lata ’67. www.db-pa-
laispopulaire.de

Fot. Staatsoper Unter den Linden

Fot. bpk / The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY
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