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Wystawa absolutnie wyjątkowa
Paweł MALICKI

DUŻYM zainteresowaniem cieszyła się w Krakowie, potem
w Szczecinie. Wystawa „Sąsiedzi w Europie. Księstwo
Pomorskie i Królestwo Polskie w latach 1000-1648” od
ubiegłego tygodnia czynna jest w Muzeum Pomorskim
(Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie.
W KRAKOWIE była eksponowana przez ponad dwa miesiące
w Bibliotece Jagiellońskiej i budziła niemałą sensację. Oto bowiem
po raz pierwszy pokazywano tam
archiwalia Księstwa Pomorskiego
jako państwa, które istniało ponad sześć wieków i miało bogate
kontakty z Królestwem Polskim.
Świadczy o tym między innymi
korespondencja książąt pomorskich i królów polskich, zachowana
zwłaszcza w archiwum Księstwa
Wołogoskiego, części historycznego
Ducatus Pomeraniae.
***
Na wystawie prezentowane są
głównie dokumenty (około dwustu!), ale też portrety książąt, mapy,
obrazy, inkunabuły, ryciny. Wśród
dokumentów najcenniejszych jest
kopia fragmentu Kroniki Thietmara (oryginał spłonął podczas
bombardowania Drezna wiosną
1945 r.), opisującego Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku i utworzenie
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
z trzema podległymi mu biskupstwami: kołobrzeskim, krakowskim,
wrocławskim. Kolejne bezcenne
dokumenty to – dla przykładu –
bulla papieża Innocentego II (rok
1140), potwierdzająca biskupowi
Wojciechowi (Adalbertowi) biskupstwo kamieńskie z siedzibą w Wolinie i bezpośrednią opiekę papieża
nad nim, dekret wystawiony przez
tegoż biskupa w 1159 r. dla klasztoru premonstratensów w Grobii na
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wyspie Uznam, dokument księcia
Kazimierza I z 1176 r., bulla papieża
Aleksandra III, dokument księcia
Rugii Jaromara I z roku 1207.
– Wyjątkowo zdarza się – mówił
w Greifswaldzie naczelny dyrektor archiwów polskich, prof. Władysław Stępniak – że prezentuje
się na wystawach oryginały tak
bezcennych dokumentów. Podkreślić przy tym trzeba, że archiwa
polskie i niemieckie udostępniły
je sobie na tę wystawę z pełnym
zaufaniem.
***
Wyjątkowość wystawy, każdej
jej równorzędnej odsłony: krakowskiej, szczecińskiej i greifswaldzkiej, wynika również z tego, że
pokazuje ona także dokumenty,
które skutkiem drugiej wojny
światowej i zdarzeń powojennych
są dziś nie tam, gdzie być powinny.
Przypomina to o wciąż niezałatwionej przez Polskę i Niemcy
sprawie wymiany archiwaliów,
choć jednocześnie podkreśla,
jak dobre są stosunki polsko-niemieckie i współpraca archiwów
państwowych (w Greifswaldzie
i Szczecinie zwłaszcza), że są nie
tylko na co dzień udostępnianie
do prac naukowych, lecz także
prezentowane na otwartych wystawach. Informacje o nich znaleźć
można w powszechnie dostępnych katalogach, a na stronach
internetowych obu archiwów,
lub ich profilach na Facebooku,

jest coraz więcej ich cyfrowych
kopii. A swoją drogą oba archiwa
były już swego czasu gotowe do
wymiany dokumentów.
***
Wystawę „Sąsiedzi w Europie”
przygotowały wspólnie. Powiedzmy
więc dokładniej, że chodzi o Archiwum Państwowe w Szczecinie,
którego dyrektorem jest dziś dr Jan
Macholak, i Archiwum Krajowe
(Landesarchiv) w Greifswaldzie.
Wspólnie zorganizowały już wcześniej
niejedną konferencję i wystawę (niektóre, zwłaszcza dla znawców, były
sensacyjne), opublikowały niejedną
książkę. Sprawcami i koryfeuszami
tej współpracy byli przez lata dawni
dyrektorzy obu placówek – prof.
Kazimierz Kozłowski i dr Martin
Schoebel, dziś dyrektor Archiwum
Krajowego w Schwerinie. Przypomnieć też trzeba wcześniejsze

dokonania m.in. prof. Henryka Lesińskiego, dyrektora szczecińskiego
archiwum w latach 1955-69, który
miał dobre kontakty z pomorskimi
archiwami w dawnej NRD.
***
Na otwarciu wystawy w Greifswaldzie minister Christian Pegel,
szef kancelarii premiera rządu
krajowego w Schwerinie, jak też
Wojciech Drożdż, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego,
bardzo wysoko oceniali współpracę
archiwów. Christian Pegel z uznaniem mówił też o popularyzacji
kultury polskiej w Greifswaldzie,
czego przykładem są m.in. inicjatywy
Uniwersytetu im. Ernsta Moritza
Arndta, Instytutu Maxa Plancka,
Muzeum Pomorskiego czy doroczny
polenmARkT, największy festiwal
kultury polskiej w Niemczech.
Dokończenie na str. II-III

Wystawę otwiera dyr. Uwe Schröder. Z prawej tłumacz, greifswaldzki polonista,
Fot. b.t.
prof. Ulrich Drechsel.

KOMENTARZ

Wybory 2013
SPOKOJNA jest kampania
wyborcza w Niemczech. Wybory do Bundestagu odbędą się
22 września. Według najnowszych
prognoz wynikiem ponad 40 proc.
wygra je koalicja partii chadeckich
CDU/CSU.
Socjaldemokraci (SPD) otrzymają około 25 proc. głosów, Zieloni (Die Grüne) – około 13 proc.,
Lewica (Die Linke) – około 8 proc.,
liberałowie (FDP) – około 6 proc.
Nic nie wskazuje na to, żeby do
Bundestagu weszła Partia Piratów,
nie wejdzie też nowe ugrupowanie
Alternative für Deutschland. Na
pewno nie będzie w nim NPD,
która – jak zawsze przed wyborami
– robi plakatowy szum.
Kanclerz Angela Merkel, która
kandyduje z Pomorza Przedniego
(Rugia, Nordvorpommern), zostanie na urzędzie. Jaka partia
będzie koalicyjnym partnerem
chadeków? Może to być FDP (jeśli
wejdzie do parlamentu), mogą
być Zieloni. Prawdopodobna jest
wielka koalicja z SPD.
Choć Niemcy mają dużo problemów, ich gospodarka wychodzi
z kryzysu. Kłopoty zwłaszcza Grecji
i Hiszpanii nie zdestabilizowały
euro, a wydaje się, że dzięki polityce
pomocowej, z uporem forsowanej
przez kanclerz Merkel, umocniły
europejską walutę.
U sąsiada nie będzie więc turbulencji. Polska, która ma bardzo
dużo kłopotów, też ożywia się
gospodarczo. Mimo to, a może
dlatego, turbulencje mogą u nas
nastąpić.
Stabilny sąsiad, gospodarczo
coraz silniejszy, bo nowocześniejszy, oznacza dla nas konieczność
szybszej modernizacji kraju i nas
samych. Innej dobrej drogi nie ma.
Bogdan TWARDOCHLEB

z Thomasem Beyerem, burmistrzem Wismaru, i dr. Frankiem Pille, dyrektorem Biblioteki Krajowej w Schwerinie

Biblioteki – centra kompetencji

Umowę między Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek i Krajowym
Związkiem Bibliotek Meklemburgii-Pomorza Przedniego podpisano na Akademii Morskiej w Szczecinie. Od prawej: Barbara Sztark (Książnica Pomorska),
Berndt Aischmann (dziennikarz, tłumacz), Thomas Beyer, prof. Artur Bejger
(prorektor AM ds. nauki, gospodarz uroczystości), dyr. Elżbieta Edelman (BiFot. Ryszard PAKIESER
blioteka Główna AM, koordynator ZPB).
– DYREKTOR Biblioteki Krajowej w Schwerinie, dr Frank
Pille, często bywa w Szczecinie.
A burmistrz Wismaru?
Thomas Beyer: – Nie za często.
Jako dziecko przyjeżdżałem do
Szczecina z rodzicami. Tu wy-

chował się mój ojciec. Ulicy, przy
której stał jego dom, nie ma.
– Jest pan burmistrzem, a nadto przewodniczącym Krajowego
Związku Bibliotek Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Czy nie ma
pan za mało pracy jako burmistrz?

Thomas Beyer: – Oczywiście, że
nie. Do objęcia funkcji w Związku Bibliotekarzy namówił mnie
poprzedni jego przewodniczący,
który był senatorem do spraw
kultury w Rostoku, lecz przeszedł
do ministerstwa edukacji, nauki
i kultury w Schwerinie i złożył
rezygnację. Zgodziłem się. Było to
w tym czasie, gdy biblioteka w Wismarze otrzymała nowy budynek.
– Bardzo piękny.
Thomas Beyer: – Miasto jest
z niego dumne. Związek Bibliotekarzy podejmuje bardzo ważne zadania w dziedzinie kultury
i edukacji, dlatego angażuję się
w jego prace, a nie dlatego, że
jako burmistrz mam za dużo czasu.
Prace organizacyjne w związku,
jako przewodniczący grupy roboczej zarządu, prowadzi zresztą
dr Pille.
– Czy do związku należą tylko biblioteki publiczne, czy też
naukowe?
Thomas Beyer: – Naukowe także. W Wismarze mamy bibliotekę
naukową Wyższej Szkoły Zawodowej, właśnie tę, o której pan mówił,
lecz są też biblioteki publiczne.
Wszystkie należą do związku.
– Ile bibliotek w całym landzie
do niego należy?

Frank Pille: – Aktualnie sto
dwanaście. Najwięcej jest bibliotek
publicznych, lecz jest też kilkanaście naukowych. Do związku należy
również główna biblioteka landu.
– Jakie są jego zadania?
Thomas Beyer: – Główne to reprezentować interesy bibliotek wobec
rządu krajowego i władz komunalnych, które zarządzają bibliotekami
publicznymi. Zadanie drugie mogę
określić tak, że jest to ustalanie
z rządem kryteriów funkcjonowania
bibliotek, ich finansowego wspierania, tworzenia i rozwoju, przy czym
ostateczny głos ma naturalnie rząd;
my możemy składać propozycje.
Po trzecie: związek dla wszystkich
bibliotek publicznych organizuje dokształcanie i kształcenie ustawiczne
bibliotekarzy. Jednak najważniejsze
jest oczywiście zadanie pierwsze:
reprezentować interesy bibliotek.
Frank Pille: – W Republice
Federalnej jest szesnaście niezależnych krajowych związków
bibliotek, bo jest szesnaście krajów
związkowych. W Berlinie mamy
biuro federalne, które organizuje kampanie na rzecz bibliotek
w całym państwie, również dba
o ustawiczne kształcenie bibliotekarzy i dzieli fundusze federalne
dla bibliotek, jeśli się pojawią.

– Niektórzy mówią, że biblioteki
to już dziś przeszłość.
Thomas Beyer: – To nieprawda.
Po pierwsze, biblioteki, zarówno
w Niemczech, jak i w Polsce, to
nie są już dziś tylko izby z książkami, lecz także centra nowych
mediów. Są już więc, albo stają się,
także pośrednikami w kształceniu
umiejętności w posługiwaniu się
nowymi mediami, inaczej mówiąc:
nabywania kompetencji medialnych. Powstają w nich centra
kompetencji w zakresie nowych
mediów, które pomagają zwłaszcza dzieciom i młodym ludziom
w znalezieniu bezpiecznej drogi
do posługiwania się nimi. A nadto:
kto mówi, że biblioteki należą do
przeszłości, to jakby mówił, że
książki też są reliktami przeszłości,
a to jest teza fałszywa. Powtarzano
ją już dwadzieścia lat temu i się
nie sprawdziła. Naturalnie, że dziś
jest wiele dodatkowych nowych mediów, ale one nie wyparły książki
i nie wyprą. Są też nowe, poważne
zadania dla bibliotek, zwłaszcza
naukowych. Muszą być one kompasem przez świat współczesnej
nauki. Informacja o niej bardzo
się rozwinęła, w czym zorientować
się nie jest łatwo.
Dokończenie na str. II
6047-13-A
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piąta biblioteka publiczna. Chcemy te
kontakty rozwijać i dlatego podpisaliśmy
w maju w Szczecinie umowę z Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek.
Chodzi nam o regularną współpracę.
Thomas Breyer: – Poszczególne
biblioteki landu mają kontakty z bibliotekami zachodniopomorskimi, jest
stała wymiana doświadczeń, a my jako
związek chcemy te działania wspierać i
podnosić ich znaczenie. Porozumienie
jest sygnałem dla naszych członków, że
taka współpraca jest pożądana, że powinna być czymś normalnym i powinna

nadal będą wspierać studentów i bibliotekarzy, wzajemnie udostępniać
swoim czytelnikom bibliografie i dostęp
do katalogów poprzez strony internetowe, poprawiać obopólną znajomość
zbiorów. W maju i lipcu mieliśmy w
Schwerinie wystawę dawnych widokówek Szczecina, zreprodukowanych
w wielkich formatach. To też jeden z
efektów naszej współpracy.

Thomas Beyer (ur. 1960), burmistrz
Hanzeatyckiego Miasta Wismar, przewodniczący Krajowego Związku Bibliotek Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W czasach NRD wcielony po szkole średniej
do wojskowych batalionów roboczych, co
uniemożliwiało maturę i studia. Po wojsku
i kursie pielęgniarza pracował w klinice
uniwersyteckiej, a po specjalnym egzaminie dojrzałości studiował teologię. Członek
Nowego Forum, organizator manifestacji
antyrządowych w październiku 1989 r.,
w 1990 r. wybrany do Ruchu Obywatelskiego (Bürgerschaft) Wismaru, senator
ds. społecznych i zdrowia. Od 1992 r.
w SPD, przewodniczący organizacji w Wismarze. Członek komisji Landtagu, badających prawne, społeczne, ekonomiczne
i etyczne aspekty opieki nad seniorami
i stosunków miast z ich otoczeniem.

Biblioteki
centra kompetencji
Dokończenie ze str. I
– Czy w zarządzie Związku Bibliotekarzy są też inni politycy komunalni?
Thomas Breyer: – Nie, są bibliotekarze, fachowcy. Wolą związku było,
żeby na czele zarządu był urzędnik
odpowiednio wysokiego szczebla do
spraw kultury bądź burmistrz, lecz pozostali członkowie to fachowcy. To jest
całkowicie społeczny zarząd i praca w
nim jest całkowicie społeczna.
– Ile bibliotek z Meklemburgii-Pomorza Przedniego współpracuje z bibliotekami zachodniopomorskimi?
Frank Pille: – Są to przede wszystkim biblioteki z regionu granicznego.
Długą tradycję współpracy mają też
wielkie bibliotek naukowe z całego
landu. Myślę, że wszystkie biblioteki
naukowe, które działają w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, współpracują z
bibliotekami polskimi i mniej więcej co

Efektem współpracy bibliotek
w Schwerinie i Szczecinie jest
m.in. zbiór 1300 widokówek
starego Szczecina ze zbiorów
Haus Stettin w Lubece,
dostępny pod adresem
http://vzg-easydb.gbv.de.
być intensyfikowana, bo wymiana doświadczeń pomaga szybciej znajdować
dobre rozwiązania. Chcemy też Niemcom mieszkającym w Polsce i Polakom
mieszkającym w Niemczech ułatwić
w bibliotekach publicznych dostęp do
literatury w językach ojczystych, chcemy
wymieniać się informacjami, wspólnie
organizować dokształcanie bibliotekarzy.
Frank Pille: – Główna biblioteka
landu, którą mam zaszczyt kierować,
bardzo dobrze współpracuje z Książnicą
Pomorską w Szczecinie. Dzięki nowemu
porozumieniu chcemy udostępnić nasze
doświadczenia innym bibliotekom, intensyfikować współpracę, informować
się wzajemnie o naszych bibliotekach
i nowych trendach w bibliotekarstwie,
organizować wspólne wystawy i wymieniać się wystawami, kontynuować
wspólne projekty i zgłaszać nowe. Porozumienie tworzy dla tych pomysłów
skuteczniejszą bazę. Biblioteka Krajowa
w Schwerinie i Książnica Pomorska

z Pasewalku

Dr Frank Pille (ur. 1959, Lipsk), fizyk
i bibliotekoznawca, od 2006 r. dyrektor
Krajowej Biblioteki Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie, przewodniczący grupy roboczej zarządu Krajowego
Związku Bibliotek Meklemburgii-Pomorza
Przedniego.

KORESPONDENCJA

Fot. archiwum

ośrodków azylanckich w mniejszych
miejscowościach regionu (np. w Torgelow). Obawy przed napływem obcych
kulturowo przesiedleńców z Bliskiego
Wschodu są podsycane i wykorzystywane przez NPD-owską propagandę
w tegorocznej kampanii przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu.
Na plan dalszy zeszła więc w tej partii
nawet retoryka antypolska, strasząca
dwa lata temu, przed wyborami do
Landtagu, „kryminalistami zza nie-

Karnawałem w nazistów

Artystyczna akcja na rynku w Pasewalku

Obok haseł znanych („Kein Ort für
Neonazi – Nie ma miejsca dla neonazistów”) pojawiły się apele o prawo
do azylu. Nieprzypadkowo. Kwestia
uchodźców stała się na Pomorzu Przednim szczególnie drażliwa w związku
z rządową zapowiedzią tworzenia

ROK temu Pasewalk spektakularnie przeciwstawił się neonazistom,
organizując dwukilometrowy „żywy łańcuch”. W tym roku protest
przybrał formę miejskiego Karnawału Demokracji, z barwnym
korowodem, happeningami i zabawą na pasewalskim rynku.

6047-13-B

„POMORZE Przednie – otwarte
na świat, demokratyczne i kolorowe” – pod tą nazwą działa od roku
obywatelska akcja oporu przeciwko
ideologii NPD – partii skrajnie prawicowej, ksenofobicznej i antydemokratycznej. Głównym ośrodkiem
tej inicjatywy jest Pasewalk, miasto
jeszcze do niedawna uchodzące za
jeden z mateczników NPD-owców. Do
niedawna, bo od roku ten wizerunek
się zmienia, głównie dzięki aktywności demokratycznie zorientowanych
społeczników, artystów, dziennikarzy
i samorządowców.
W sobotę (10 sierpnia) w szpicy
kilkusetosobowego pochodu, przemierzającego ulice Pasewalku, maszerował m.in. burmistrz miasta Rainer
Dambach, artyści z międzynarodowego ośrodka teatralnego w Bröllin,
a także gościnnie śpiewacy i tancerze
szczecińskiej Opery na Zamku. Z Rostoku przybył kabaret Storch Heinar,
obśmiewający brunatną propagandę,
a na rynku w Pasewalku rozlokowały
się kiermasze organizacji pozarządowych i wszystkich parlamentarnych
partii politycznych: od strony lewej
(Die Linken) do prawej (CDU).

Thomas Breyer: – Wrócę do pańskiego
pytania o zmierzch bibliotek, na które
zresztą muszę odpowiadać w każdym
prawie wywiadzie. Od bibliotek bardzo
często wymaga się dziś usprawiedliwiania
czy potwierdzania racji ich istnienia.
Przypuszczam, że podobnie jest w Polsce.
Mieszkam w Wismarze, średnim mieście
Meklemburgii, gdzie biblioteki są dobrze
wyposażone, mają dobre zasady działania
i dobrą sytuację. Jednak nie można tego
powiedzieć o wszystkich bibliotekach
publicznych, zwłaszcza małych, pracujących w regionach wiejskich, którym jest
szczególnie ciężko. Myślę, że w Polsce
nie jest inaczej. Dla nich też powinniśmy
mieć jakąś ofertę. Wymiana doświadczeń
z polskimi kolegami może w tym pomóc.
– Jakiś czas temu Biblioteka Krajowa pokazała w Książnicy Pomorskiej
wystawę fotografii „Orzeł pomorski”.
Kiedy pokaże kolejną? Może uda się
zaprezentować w książnicy odnaleziony
nie tak dawno tzw. skarb z Ludwigslust
– zestaw XVIII-wiecznych rysunków,
sporządzonych przez wybitnych architektów, dokumentujący architekturę
pałaców głównie w Meklemburgii, lecz
także na Pomorzu i w Brandenburgii.
Frank Pille: – To są rzeczywiście
bezcenne materiały. Obecnie są konserwowane i będą po raz pierwszy pokazane w 2017 roku na zamku Bothmer
koło Wismaru.
– A w Szczecinie?
Frank Pille:– Chętnie je tu pokażemy.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB

Fot. Ryszard PAKIESER
Na początku października w Gross
Raden pod Schwerinem, gdzie jest znany
skansen kultury Słowian połabskich, odbędzie się trzecie doroczne robocze spotkanie
przedstawicieli bibliotek zrzeszonych w Zachodniopomorskim Porozumieniu Bibliotek
i Krajowym Związku Bibliotek Meklemburgii-Pomorza Przedniego (poprzednie
odbyły się w Greifswaldzie i Szczecinie).
Poświęcone będzie konserwacji zbiorów
i ich elektronicznemu zabezpieczaniu.

szczelnej granicy”. Dziś na niemieckiej
prowincji o wiele łatwiej wzbudzić
ksenofobię wizją bliskiego sąsiedztwa
z nieznanym i groźnym „żywiołem
muzułmańskim”.
Aby osłabić i częściowo choćby
rozbroić te fobie, artyści ze Schloss
Bröllin – tancerka i choreograf Yumiko
Yoshioka oraz rzeźbiarz i projektant
Joachim Manger – przedstawili na rynku performance w wykonaniu tancerzy
z dziewiętnastu krajów (m.in. z Korei
Płd., Pakistanu, Brazylii, Wenezueli).
Mieszkańcy Pasewalku mogli naocznie
przekonać się, że obce kultury to piękno, harmonia i pozytywne przesłanie.
Czy artystyczne happeningi, barwne
korowody i solidarnościowe łańcuchy
ludzkich rąk mogą skutecznie odebrać
elektorat prawicowym populistom?
Takie pytania krążyły podczas debaty
w Pommersche Scheune, bezpośrednio
poprzedzającej pasewalski Karnawał
Demokracji. Wzięli w niej udział m.in.
burmistrzowie miasteczek Pomorza
Przedniego.
Z pewnością trudno wymagać od
wolontariuszy i artystów, aby wyleczyli
ludzi z frustracji i lęków, ale imprezy
takie jak w Pasewalku dają poczucie wspólnego działania w słusznej
sprawie. Pierwsze efekty już widać:
w Löcknitz nie ma NPD-owskich plakatów. A w wyborach do Bundestagu
NPD nie ma żadnych szans. (wit)

przez granice

państwem szukającym miejsca
w Europie między Polską, Danią
a Cesarstwem Niemiec. Ustanowienie biskupstwa w Kołobrzegu
dowodzi ówczesnej zależności od
Polski, co aprobował cesarz Otton
III. Dopiero ponad dwieście lat
później coraz silniejsze były w

Fot. b.t.

Przed otwarciem wystawy w Greifswaldzie. Od lewej: dr Witold Mijal (AP
Szczecin), prof. Włodzimierz Stępiński (US), dr Paweł Gut (AP Szczecin), prof.
Władysław Stępniak(NDAP Warszawa), dr Jan Macholak(AP Szcecin), Iwona
Kowalczyk (SGP Euroregionu Pomerania), dr. hab. Maria Machałek (Muzeum
Narodowe, Szczecin), dyr. Paweł Bartnik (SGP Euroregionu Pomerania)
an Tür. Polska – Niemcy. 1000 lat
sztuki i historii”, która w drugiej
połowie 2011 r. prezentowana była
w berlińskim Martin-GropiusBau. W tym duchu mówił też dr
Martin Schoebel. Podkreślał,
że Księstwo Pomorskie u swego zarania było samodzielnym



Dipisi oczyma uczniów

księstwie wpływy niemieckie,
aż stało się częścią cesarstwa,
co w ówczesnych warunkach
wcale nie oznaczało utraty suwerenności, a przeciwnie – jej
wzmocnienie. Kontakty Gryfitów
z królami Polski, ich kuzynami
– podkreślał dr Schoebel – były
nadal wielorakie i były stałą
„opcją w dyplomatycznej grze
sił europejskich”. O bliskości
obu dworów zaświadczają m.in.
powiązania rodzinne oraz fakt,
że część Księstwa Pomorskiego,
ziemie lęborska i bytowska, były
lennem polskim. Księstwo było
więc de facto mostem między
Cesarstwem Niemiec a Polską.
Dzisiejsze Pomorze, znajdujące
się po obu stronach polsko-niemieckiej granicy, też jest takim
mostem – zaznaczał dr Schoebel.
Gości oprowadzali po wystawie
jej kuratorzy – dr Uwe Rodig z
Archiwum Krajowego w Greifswaldzie i dr Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Współpracowali znakomicie, acz
należą do różnych pokoleń – dr
Rodig niebawem idzie na emeryturę, a dr Gut jest przed szczytami
naukowej kariery.
* * *
Wystawę w Krakowie i Szczecinie obejrzało 36 tysięcy osób.
W Greifswaldzie czynna będzie
do 29 września. Towarzyszy jej

„Stettin” w rejsie

NA SIERPNIOWE Tall Ships
Races przypłynął parowy lodołamacz „Stettin”. Choć cumował
w porcie tylko dwa dni, to odwiedzili go liczni goście. Był w Szczecinie w roku swoich 80. urodzin.
„Stettin”, pływający pod historycznym znakiem przedwojennej
flotylli lodołamaczy szczecińskich
(biały niedźwiedź na niebieskim
tle), jest dziś największym na
świecie w pełni sprawnym muzealnym statkiem parowym. Został
zwodowany 7 września 1933 r.
w stoczni Oderwerke, dwa miesiące później zacumował przy
dzisiejszych Wałach Chrobrego, do
służby wszedł 5 grudnia. Dziś jego
portem macierzystym jest Hamburg. Gdy w sierpniu wchodził do
Szczecina i gdy z niego wychodził,
sygnalizując to koncertem syren,
wywoływał entuzjazm.
Po raz pierwszy po wojnie
przypłynął do Szczecina w 1999
roku na zaproszenie ówczesnego
prezydenta miasta, Bartłomieja
Sochańskiego. W jego dziejach
jako statku-muzeum było to najważniejsze wydarzenie. Po raz

interesujący, bogaty w informacje i ilustracje polsko-niemiecki
katalog, który jest w istocie małą monografią dziejów Księstwa
Pomorskiego. Oby był wstępem
do jego faktycznej współczesnej
monografii.

Paweł MALICKI

Fot. b.t.

Pergaminowy dokument łaciński
z końca XII w. Opat klasztoru Michelsberg pod Bambergiem potwierdza,
że książę pomorski Bogusław I oraz
biskupi kamieńscy Konrad i Zygfryd
przyznali na utrzymanie grobu bp.
Ottona doroczny czynsz w wosku
z wszystkich karczm pomorskich.



zabytkowego lodołamacza

drugi był w roku 2005. W bieżącym roku również przypłynął na
zaproszenie prezydenta miasta.
Odwiedził go zastępca prezydenta
Krzysztof Soska.
Właścicielem lodołamacza jest
stowarzyszenie Dampf-Eisbrecher
Stettin e.V., a załoga to emerytowani marynarze i hobbyści różnych
zawodów, opiekujący się „Stettinem” i spędzający na nim urlopy.
Przytoczmy wypowiedzi kilku
z nich, zanotowane w Szczecinie:
Hartwig Cielek, emerytowany
kapitan, 63 lata: – To dla mnie
wielki honor, że pozwolono mi
dowodzić statkiem i to w rejsie
urodzinowym do portu jego narodzin. Byliśmy bardzo dumni, gdy
w ubiegłym roku podczas Hansa
Sail zostaliśmy zaproszeni przez
prezydenta Szczecina do złożenia wizyty podczas finału Tall
Ships Races 2013. Ten rejs jest
szczególnie udany. Jesteśmy pod
dużym wrażeniem. Chcielibyśmy
częściej przypływać do Szczecina.
Helmuth Rohde, główny inżynier i maszynista statku, właściciel
firmy Hoppe Bordmesstechnik
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FRANCUSKI koncern Vinci, który
obsługuje ponad połowę autostrad we
Francji, chce przedłużyć autostradę
A-20 z Bad Segeberg pod Hamburgiem
do Bremerhaven. To dobra wiadomość
także m.in. dla szczecinian i mieszkańców Polski północno-zachodniej, często
z tej autostrady korzystają.
Budowa nowego odcinka A-20
miałaby trwać pięć lat, łącznie ze
skrzyżowaniem z autostradą A-26
pod Hamburgiem i nowym tunelem
pod Łabą. Koszt budowy, która –
według pomysłu Francuzów – byłaby
prowadzona wespół z państwowymi
podmiotami niemieckimi (partnerstwo publiczno-prywatne) miałby
wynieść około 2 miliardy euro. Tunel
pod Łabą miałby 6,5 km długości.
Pieniądze zainwestowane w budowę Francuzi chcieliby odzyskać po
25 latach. Przejazd przez tunel byłby
więc przez ten czas płatny: w jedną
stronę 2 euro za samochód osobowy
i 12 euro za ciężarowy. Gdyby władze
RFN nie zgodziły się na formę partnerstwa publiczno-prywatnego i Francuzi
sami finansowaliby budowę, na co są
gotowi, opłaty za przejazd tunelem wynosiłyby odpowiednio 4,75 i 27 euro.
Budowa czteropasmowej autostrady i takiegoż tunelu miałaby się
zacząć w 2015 roku, a zakończyć
w roku 2020.
Francuski koncern zatrudnia 183
tysiące pracowników. W Niemczech
10 tysięcy.

6047-13-C

Fot. archiwum

GmbH w Hamburgu, jeden z głównych sponsorów statku i stowarzyszenia Dampf-Eisbrecher Stettin
e.V., członek jego zarządu: – Parowy
silnik „Stettina” to największa
dziś na świecie maszyna parowa
używana na pływającym statku.
Jej ruch wyczuwa się wszystkimi
zmysłami, tę maszynę się czuje!
Proszę posłuchać, ona pracuje
jak serce.
Jochen, członek załogi: – Kim
są członkowie załogi? Jan Heinrich jest weterynarzem, a tu
maszynistą. Nasz główny palacz to
dentysta, palaczem jest też pastor.
Na pokładzie pracuje nauczyciel,
ja jestem kwiaciarzem. Wszyscy
pracują tu za darmo. Kochamy
nasz statek.
„Stettin” ma również swój drink
o nazwie „Lodołamacz”. To koktajl
z araku, wina mozelskiego i miodu.
W czasie rejsu po szczecińskim
porcie, „Stettin” podpłynął do
wyspy, na której w dzieciństwie
mieszkał jego kapitan. Na pokładzie mówiono, że Szczecin byłby
świetnym miejscem zlotu statków
parowych. 
(a.k.)

„Stettin” w Szczecinie

80. URODZINY

Wystawa
absolutnie wyjątkowa
Dokończenie ze str. I
– Zawsze jest dla mnie wielką
radością, kiedy możemy podkreślać naszą wspólną pomorską
przeszłość – mówił marszałek
Drożdż, nawiązując do idei wystawy i przypominając jej otwarcie
w Krakowie i Szczecinie. – Dziś
jesteśmy sąsiadami, ale kiedyś
ziemie pomorskie stanowiły jedno
prężne państwo. (…) Z roku na rok
jesteśmy coraz bardziej dumni z
naszej pomorskiej przeszłości.
Dodawał, że na różnych spotkaniach ogólnopolskich mówi,
że Zachodniopomorskie najlepiej współpracuje z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, czego
podstawą jest właśnie pielęgnowanie wspólnego pomorskiego
dziedzictwa.
Paweł Bartnik, dyrektor biura SGP Euroregionu Pomerania,
przypomniał, że wystawa została
sfinansowana z unijnego programu Interreg IVa. Intrygująco zabrzmiała też informacja, że oba
archiwa zabiegają o fundusze
europejskie na kolejne wspólne
przedsięwzięcia.
* * *
Dyrektor Muzeum Pomorskiego, dr Uwe Schröder, witając
gości, zestawiał ideę pomorskiej
wystawy – toutes proportions gardées – z ideą głośnej wystawy „Tür

WYSTAWA

W NIEDZIELĘ 1 września mija 74. rocznica napaści Niemiec
hitlerowskich na Polskę i wybuchu
drugiej wojny światowej. I w Polsce,
i w Niemczech odbędą się rocznicowe uroczystości.
Jak każdego roku i tym razem
zorganizowane zostaną także w Kościele Pamięci – Niemiecko-Polskim
Pomniku Ucieczek, Wypędzeń i Nowego Początku w Rosow, półtora
kilometra od przejścia granicznego
w Rosówku. O godz. 14 rozpocznie się tam nabożeństwo ekumeniczne, które odprawią pastor Alex
Luther z Berlina i ks. Bogusław
Gurgul z Żabnicy (gmina Gryfino),
proboszcz parafii św. Jana Marii
Vianneya. O godz. 15.15 przewidziano poczęstunek, przygotowany
przez mieszkańców Rosow, Niemców i Polaków, a o godz. 16 koncert
orkiestry kameralnej z berlińskiego
kościoła Kapernaum, który poprowadzi Alexander Kugler.
Mile będą widziane ofiary na
utrzymanie kościoła.
Pastor Axel
Luther
(ur.
1943), Rycerz
Honoru Zakonu Joannitów,
w latach 19712009 proboszcz
parafii Berlin-Lübars, w czaFot. archiwum
sie stanu wojennego w Polsce i później organizator pomocy
charytatywnej dla polskich instytucji
społecznych i szpitali. W 1997 r.
zaangażował się w pomoc dla powodzian na Dolnym Śląsku. Działał
w Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie i w Stowarzyszeniu Wspierania
Odbudowy Kościoła Mariackiego
w Chojnie. Uhonorowany Krzyżem
Zasługi RFN i Złotym Krzyżem
Zasługi RP. Z rąk kard. Henryka
Gulbinowicza otrzymał Pierścień
1000-lecia Archidiecezji Wrocławskiej. Mówi po polsku.
(mk)

Nabożeństwo
w Rosow

Wykorzenieni
– Entwurzelt
KSIĄŻNICA Pomorska udostępni polsko-niemiecką wystawę
„Wykorzenieni/Entwurzelt”, poświęconą polskim dipisom,
którzy po drugiej wojnie byli w Lubece i jej okolicach.

DPs), przeważnie byłych robotników
przymusowych i jeńców wojennych.
Wystawa dokumentuje ich losy
w Lubece, życie emigracyjne, powroty do kraju, m.in. do Szczecina.
Wystawa jest na posterach
i tablicach. Dopełniają ją dwa
modele obozów przesiedleńczych,
niewielkie eksponaty wolno stojące,
nagrania MP3 i krótki film na DVD.
Kontakt w sprawie wypożyczenia wystawy: Barbara Sztark, Książnica Pomorska, tel.: +91 3819221,
b.sztark@ksiaznica.szczecin.pl.

(bs)

Henryk Laskiewicz, jeden z byłych dipisów, od lat mieszkaniec Szczecina,
ogląda wystawę
Fot. Ryszard PAKIESER
PRZED wakacjami wystawa
eksponowana była w Książnicy
Pomorskiej, a przygotowana została z inicjatywy Academii Baltica w Lubece przez uczniów IX
LO im. Bohaterów Monte Casino
w Szczecinie, Trave-Gymnasium
i Baltic-Schule w Lubece, przy
współpracy z uniwersytetami
Szczecińskim i Oldenburskim.
Opiekunem uczniów i projektu
był nauczyciel IX LO, Martin Hanf.
W 1945 r. w Lubece znalazło
się około 30 tys. polskich dipisów
(ang. displaced persons, w skrócie
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■■ EUROPEJSKIE Dni Dziedzictwa trwać będą we wrześniu
w całej Europie, również w Polsce
i w Niemczech. Inauguracja
wojewódzka w Zachodniopomorskiem odbędzie się 7 września w Siemczynie (godz. 11),
w dawnym pałacu rodu von
Golz, odbudowywanym przez
Bogdana Andziaka, przedsiębiorcę, wiceprezesa Stowarzyszenia
Henrykowskiego w Siemczynie.
Program EDD, jak co roku, jest
ogromnie interesujący, a wszystkie imprezy są darmowe. Szczegóły: www.bdz.szczecin.pl.
■■ CHWARSZCZANY zapraszają 31 sierpnia (godz. 10-21) na
doroczne Spotkanie Templariuszy. W programie m.in.: pokazy
walk rycerskich, turniej łuczniczy
i konny, msza łacińska, koncert
muzyki dawnej zespołu Viatores
(godz. 19.30-19.45), prelekcja dr.
Przemysława Kołosowskiego,
koncert Scholi Teatru Węgajty
(godz. 20.15).
■■ BRANDENBURSKA Wystawa
Ogrodów (Landesgartenschau
2013) trwa w Prenzlau do 6
października. Odwiedziło już
ją około 340 tys. osób. Właśnie
rozkwitają na niej kwiaty jesieni.
Sobota (godz. 10-16) będzie specjalnym dniem doradztwa na
temat pielęgnacji roślin. Wystawie towarzyszy bogaty program
artystyczny, w niedzielę będzie
m.in. koncert orkiestr dętych
(godz. 11), a w klasztorze Dominikanów otwarcie wystawy
fotograficznej „W świetle Indii”
(godz. 15). Szczegóły: www.lagaprenzlau2013.de (strona także
po polsku).
■■ 30 SIERPNIA zaczyna się
w Berlinie doroczny festiwal
Musikfest Berlin. Do 18 września
wystąpi dwadzieścia najbardziej
znanych orkiestr świata i chórów
(m.in. Pittsburgh Symphony,
Royal Concertgebouw, Orkiestra
Radia Berlińskiego, Filharmonicy Berlińscy, Filharmonia Londyńska), dwudziestu pięciu światowej sławy solistów (m.in.: Yefim
Bronfman, Lorenza Borrani,
Pierre-Laurent Aimard, Carolin
Widmann, Hanno Müller-Brachmann, András Schiff), dyrygenci,
a wśród nich: Mariss Jansons,
Sir Simon Rattle, Esa-Pekka
Salonen, Daniel Barenboim.
W programie przeglądu, uważanego za jeden z najciekawszych
w Europie, znalazły się głównie
utwory Leoša Janáčeka, Béli
Bartóka i Witolda Lutosławskiego, nadto Benjamina Brittena,
Dymitra Szostakowicza oraz
Bacha, Beethovena, Chopina,
Mahlera, Mozarta, Strawińskiego,
innych. Szczegóły i bilety: www.
berlinerfestspiele.de.
■■ 21 WRZEŚNIA zaczyna się
XX Uznamski Festiwal Muzyczny (Usedomer Musikfestiwal),
którego głównym bohaterem
będzie w tym roku Estonia.
Festiwal na Uznamie, a więc
także w Świnoujściu, potrwa
trzy tygodnie, a w programie jest
ponad trzydzieści pięć koncertów
w wykonaniu ponad siedmiuset artystów. Wstępem będzie
koncert specjalny 13 września
w Peenemünde, który poprowadzi pomysłodawca festiwalu,
legendarny Kurt Masur, a potem wystąpią m.in.: dynastia
estońskich dyrygentów: Neeme,
Paavo i Kristjan Järvi, zespół
Hortus Musicus, Lipski Kwartet Smyczkowy, wiolonczelista,
David Geringas, Estońska Filharmonia Kameralna, Estoński
Narodowy Chór Męski, orkiestra
NDR, Baltic Youth Philharmonic itd. Szczegóły, bilety: www.
usedomer-musikfestival.de.

przez granice
AKTUALNOŚCI

Nowe
kierownictwo
ogrodu
V Zarząd Stowarzyszenia Ogród Zoologiczny Ueckermünde zatwierdził
nowe kierownictwo ogrodu. Gratulacje, jako jeden z pierwszych, składał
długoletni partner i przyjaciel ogrodu
burmistrz Polic Władysław Diakun.
Od lewej: kurator ogrodu, dr Brigitte
Rohrhuber, Władysław Diakun, dyrektor ogrodu Katrin Töpke, jej zastępczyni
Reintraut Prey.
Fot. Tierpark Ueckermünde

M
POMORZANIE

Berthold Beitz (1913-2013)

Prekursor pojednania

30 LIPCA zmarł Berthold Beitz, pierwszy
laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Pomerania
Nostra (2003). Urodził się w 1913 r. na
Pomorzu Przednim, 26 września skończyłby
100 lat. Związany z koncernem Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach, był jedną
z najbardziej wpływowych osób w powojennych
Niemczech.

Uczył się w Demminie, Greifswaldzie, Stralsundzie
i Szczecinie. Podczas drugiej wojny światowej, jako
pracownik koncernu Shell, nadzorował wydobycie ropy
naftowej w południowo-zachodniej Polsce, najpierw

Bertold Beitz (z lewej) i poprzedni rektor Uniwersytetu Greifswaldzkiego, prof. Rainer Westermann  Fot. Uniwersytet Greifswaldzki
w okolicach Gorlic i Krosna, a po ataku Niemiec na
ZSRR – pod Borysławiem. Był tam szefem spółki
Beskiden-Öl-AG, w której zatrudniał Żydów. Stworzył
obóz, do którego przeniósł pracowników żydowskich
z rodzinami, ratując ich przez wywózką do obozów
koncentracyjnych i zagładą. Ocalił dzięki temu ponad
dwa tysiące Żydów. Pracowała u niego Hilde Berger,
Żydówka pochodząca z Polski, która później pracowała
u Oskara Schindlera w Krakowie i przepisywała na
maszynie „listę Schindlera”.
W 1973 r. państwo Izrael uhonorowało Bertholda
Beitza tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Później taki sam tytuł otrzymała jego żona.
W 1944 r. Bertohld Beitz został wysłany na front.
Żydzi, którzy uciekli wówczas z obozu, przeżyli wojnę,
a którzy w nim zostali – trafili do Auschwitz. Beitz dostał

ZAPROSZENIE

się do niewoli radzieckiej, z której uciekł i przedostał
się do zachodnich Niemiec.
Gdy w 1951 r., po ułaskawieniu przez Amerykanów,
Alfried Krupp odtworzył w zmienionej strukturze swój
koncern, Beitz podjął w nim pracę. Przez wiele lat był
przewodniczącym zarządu i kuratorium.
Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych angażował
się w budowę stosunków gospodarczych i politycznych
RFN z Polską, co wywoływało nieprzychylne mu reakcje
niemieckich środowisk przesiedleńczych. Regularnie
przyjeżdżał na Targi Poznańskie, a w 1960 r., dokładnie
6 grudnia, jako wysłannik kanclerza Adenauera, był
w Warszawie i rozmawiał z premierem Cyrankiewiczem. W Moskwie spotykał się z Nikitą Chruszczowem.
W latach podziału Niemiec wspierał pomoc humanitarną dla obywateli NRD. Wspierał politykę wschodnią
kanclerza Willy’ego Brandta, który wysyłał go w misjach
do Warszawy. 7 grudnia 1970 r. uczestniczył w podpisaniu przełomowego układu PRL-RFN w Warszawie.
Po zjednoczeniu Niemiec nadal angażował się
w polsko-niemieckie pojednanie. Wspierał Uniwersytet
Greifswaldzki, ufundował w Greifswaldzie Kolegium
Naukowe im. Alfreda Kruppa (Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg). Uczelnia zalicza go do grona swych
współtwórców, obok założyciela i pierwszego rektora,
burmistrza Heinricha Rubenowa, i ks. Bogusława XIV.
Gdy w 2003 r. Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet
Greifswaldzki, „Nordkurier” i „Kurier Szczeciński” ustanowiły Polsko-Niemiecką Nagrodę Pomerania Nostra,
Berthold Beitz został jej pierwszym laureatem. Nagrodę
wręczono na Uniwersytecie Szczecińskim. Laudację
wygłosił prof. Włodzimierz Stępiński, a uroczystość
wzbogacił koncert Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego
pod dyrekcją Eugeniusza Kusa.
7 sierpnia br. Bertold Beitz został pochowany w Essen.
W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina i przyjaciele.
Oficjalne pożegnanie odbędzie się 26 września w Essen,
w dzień Jego setnych urodzin. Mowę pożegnalną wygłosi
prezydent RFN, Joachim Gauck. Przygotowywany jest
koncert West-Eastern Divan Orchestra, w której grają
młodzi muzycy z krajów arabskich, Palestyny, Izraela
i Andaluzji. Dyrygować będzie jej współtwórca Daniel
Barenboim. 
(ck)
W tym roku Nagroda Pomerania Nostra będzie wręczona w listopadzie w Greifswaldzie. Dwa lata temu do
grona fundatorów dołączyły miasta Greifswald i Szczecin.
Po Bertholdzie Beitzu nagrodę otrzymali: prof. Krzysztof
Skubiszewski, prof. Janina Jasnowska, prof. Michael
Succow, prof. Władysław Filipowiak, Festiwal Kultury
Polskiej polenmARkT.

III Konkurs Wokalny im. Giulia Perottiego

Szczecinianie w Ueckermünde
W KOŚCIELE Mariackim w Ueckermünde zaśpiewa 14
września (godz. 16) Dziecięcy Chór „Don Diri Don”
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zespół
zaprosiła Agencja Koncertowa Musikfreunde am Haff e.V.
CHÓR został założony w 1990 r.
przez Annę Klej i Dariusza Dyczewskiego, który do dziś go prowadzi.
Inicjatorem powołania zespołu był
prof. Jan Szyrocki. Niebawem po
koncercie w Ueckermünde „Don
Diri Don”, który śpiewał już prawie
na całym świecie, łącznie z Australią,
wyjeżdża na tourneé do Brazylii.
Pani Sylwia Burnicka-Kalischewski, śpiewaczka (sopran), szczecinianka
z urodzenia, absolwentka studiów
wokalnych w Warszawie, rusycystka
i germanistka, nauczycielka śpiewu
w Kreismusikschule Ueckermün-

de, informuje, że Chór Dziecięcy
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Szczecinie, którym kieruje Agata
Pawłowska, weźmie udział w koncercie inauguracyjnym III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Giulia Perottiego (Ueckermünde,
11-17 października br.). Jego finalistom towarzyszyć zaś będzie Orkiestra Akademii Sztuki pod dyrekcją
Jacka Kraszewskiego. Weźmie też
ona udział w koncercie laureatów.
Przypomnijmy, że Giulio Perotti
(1841-1901) był jednym z najwybitniejszych tenorów świata. Pochodził

z Ueckermünde, uczył się m.in.
w Szczecinie. Konkurs wokalny jego
imienia, organizowany z inicjatywy
dr Sylwii Burnickiej-Kalischewski,
szybko zdobył międzynarodowe uznanie. Adresowany jest do młodych
wokalistów, uczniów wyższych klas
szkół muzycznych i studentów. W jego jury zasiadają wybitni śpiewacy
i profesorowie śpiewu, w tym roku
m.in. prof. Bożena Betley (Polska),
Frederike Meinel (Niemcy), prof.
Marilyn Ress (Wielka Brytania),
prof. Janet Williams (USA), Diego
Crovetii (Włochy), prof. Johannes
Mannow (Dania), prof. Włodzimierz
Zalewski (Polska).
(sbk)
Szczegóły: www.internationalerperotti-gesangswettbewerb.de (strona
także w języku polskim).

■■ PREMIER Brandenburgii
Matthias Platzeck (SPD) złożył
wczoraj urząd, co zapowiedział
już dwa miesiące temu. Przyczyną
są kłopoty zdrowotne. Premierem
był od 2002 r., ma 59 lat i cieszy
się w Brandenburgii ogromną popularnością. W lipcu miał zawał
serca. Na konferencji prasowej
żartował, że lekarz pozwolił mu
pracować 40-50 godzin w tygodniu, ale nie osiemdziesiąt. Urząd
premiera objął Dietmar Woidtke, dotychczas minister spraw
wewnętrznych, który kilka dni
temu został prawie jednogłośnie
wybrany na nowego przewodniczącego SPD w Brandenburgii.
■■ ORGANIZACJA Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
ostrzegła Niemcy przed zbytnim
samozadowoleniem ze stanu gospodarki. Eksperci twierdzą, że
gdyby oprocentowanie kredytów
wzrosło o 1 proc., skończyłby się
w RFN czas prosperity. Według
Federalnego Urzędu Statystycznego, państwo, landy, gminy
i ubezpieczalnie miały w pierwszej
połowie 2013 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 8,5 miliarda euro.
■■ MIMO dobrej sytuacji gospodarczej, Niemcy chcą oszczędzać
– twierdzi Fundacja Pytania
o Przyszłość (Stiftung fuer Zukunftsfragen). Skłonni są mniej
wydawać na kino, teatr, koncerty
i restauracje, ale nie na urlopy.
■■ TRWA debata o nowym modelu
Republiki Federalnej, w której
byłoby dziewięć landów, zamiast
dzisiejszych szesnastu. Berlin
miałby się połączyć z Brandenburgią, co kiedyś się nie udało,
Szlezwik-Holsztyn z Hamburgiem i Meklemburgią-Pomorzem
Przednim, Saksonia-Anhalt
z Saksonią i Turyngią, Dolna
Saksonia z Bremą, a NadreniaPalatynat z Saarą. Nie zmieniłyby
się: Bawaria, Hesja i Północna
Nadrenia-Westfalia. Zwolennicy
koncepcji twierdzą, że federacja
dziewięciu landów byłaby znacznie efektywniejsza gospodarczo.
■■ LUDNOŚĆ Niemiec wzrosła
w ubiegłym roku o 0,2 proc. (196
tys. osób) i wynosi 80,5 mln osób.
Wzrost nastąpił skutkiem zwiększonego napływu imigrantów,
największego od 1996 r. Przyrost
naturalny jest wciąż poniżej zera.
Najwięcej imigrantów osiedliło się
w Bawarii (76 tys. osób), BadeniiWirtembergii (57 tys.), Berlinie (49
tys.), Hesji (23 tys.), Hamburgu (16
tys.). Liczba ludności zmniejszyła
się w Saksonii-Anhalt (- 17 tys.),
Turyngii (- 11 tys.) i Meklemburgii-Pomorzu Przednim (- 7 tys.),
gdzie imigrantów jest niewielu.
Najwięcej obcokrajowców mieszka na Zachodzie, w Offenbach
(28,2 proc.) i Frankfurcie nad
Menem (24,1 proc.). W landach
wschodnich są całe powiaty, gdzie
ich liczba nie przekracza jednego
procenta.
■■ NA UNIWERSYTECIE Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
trwa polsko-niemiecko-japońskoturecka konferencja o wpływie
współczesnej filozofii prawa na
prawo karne. Dziś na Viadrinie
i w Collegium Polonicum w Słubicach zaczyna się międzynarodowa konferencja językoznawców, zatytułowana „Językowe
konstrukcje granic społecznych”.
Referat: „Poltsch – tak sprechamy”, poświęcony mieszaniu się
języków na polsko-niemieckim
pograniczu, przedstawi Dagna
Zinkhahn Rhobodes.
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