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Harald Ringstorff (1939-2020)

Człowiek, 
który łączył

Zmarł Harald Ringstorff, 
premier Meklemburgii-Po -
morza Przedniego w  latach 
1998-2008 – podaje kancelaria 
rządu w Schwerinie. Miał 81 lat. 
Żaden z  premierów landu nie 
pełnił tak długo urzędu jak on. 
Wcześniej był wicepremierem oraz 
ministrem gospodarki i  spraw 
europejskich. W  czasach NRD 
pracował na Uniwersytecie Ros-
tockim, w przemyśle chemicznym 
i stoczniowym. Był współzałożycie-
lem wschodnioniemieckiej SPD, 
działaczem ruchu sprzeciwu wobec 
polityki SED, posłem do ostatnie-
go parlamentu NRD, pierwszego 
powołanego w wolnych wyborach, 
i do parlamentu landu.

Jako premier Meklemburgii-
-Pomorza Przedniego często by-
wał w Szczecinie i województwie 
zachodniopomorskim, negocjo-
wał i podpisywał porozumienia 
o współpracy regionalnej. Z wizy-
tami jeździł także do innych regio-
nów, położonych nad Bałtykiem, 
budując współpracę nadbałtycką. 
Gdy projektowano autostradę 
A-20 z  Hamburga na wschód, 
był zwolennikiem przedłużenia 
jej do Szczecina, Gdańska, Ka-
liningradu i państw bałtyckich. 
Wspierał projekt Via Hanzeatica.

Przykładał ogromną wagę do 
bliskich relacji z Polską, a zwłasz-
cza województwem zachodnio-
pomorskim. Wspierał rozbudo-
wę przejść granicznych i  trans-
granicznych linii kolejowych, 
współpracę w dziedzinie nauki, 
edukacji, kultury. Opowiadał się 

jednoznacznie za członkostwem 
Polski w Unii Europejskiej i strefie 
Schengen.

Uważał, że Szczecin w  Unii 
Europejskiej stanie się metro-
politalnym centrum polsko-nie-
mieckiego regionu granicznego, 
łączącym Pomorze Zachodnie 
i Pomorze Przednie.

Był politykiem centrowym, 
umiejętnym konstruktorem 
kompromisów. Potrafił budować 
współpracę i koalicje rządowe za-
równo z lewą, jak i prawą stroną 
sceny politycznej. Broniąc intere-
sów landu, umiał przeciwstawić 
się nawet federalnym władzom 
własnej partii. Choć ponosił też 
porażki, bo nie wszystkie jego 
projekty zostały zrealizowane, 
jednak zbudował kluczową pozycję 
SPD w landzie, co trwa do dziś. 
Konsekwentnie przeciwstawiał 
się skrajnej prawicy.

„Żegnamy wybitnego polityka 
i wspaniałego człowieka. Spokoj-
ny, zrównoważony, konsekwentny, 
obdarzony poczuciem wewnętrzne-
go humoru, cieszył się w naszym 
landzie wielkim autorytetem. 
W wieloletniej chorobie wspierała 
go jego żona Dagmara” – napi-
sała w  kondolencjach Manuela 
Schwesig, obecna premier Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego.

„Harald Ringstorff: socjalde-
mokrata i  Meklemburczyk. Od 
stoczni do kancelarii państwa” 
– to tytuł obszernej monografii 
pióra Christopha Wunnicke, która 
ukazała się dwa lata temu. 

 (b)

Nagrody nad dachami Frankfurtu

Innowacyjni studenci
Od ponad dwudziestu lat nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą 
przyznaje nagrody studentom Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
za innowacyjne prace magisterskie i licencjackie, związane 
z najważniejszymi problemami miasta i regionu transgranicznego.

Tym razem nagrody nie były wrę-
czane jak co roku podczas hucznego 
balu uniwersyteckiego w reprezen-

tacyjnej sali Forum Kleista, lecz ze 
względów pandemicznych w szczu-
płym gronie osób na dziewiątym 

piętrze wieżowca Oderturm, słowem 
– nad dachami Frankfurtu.

Pierwszą nagrodę (1200 euro) 
otrzymała Adrianna Rosa-Zarzycka 
za pracę magisterską „Frankfurt 
nad Odrą i Słubice jako Europej-
ska Stolica Kultury – szanse dla 
polsko-niemieckiego dwumiasta”.

Druga nagroda (800 euro) przy-
padła Angelice Tureckiej, studentce 
International Business Administra-
tion, autorce pracy licencjackiej 
„Obecne zmiany w zakresie wspar-
cia podatkowego w polskich spe-
cjalnych strefach ekonomicznych”, 
a  trzecia (500 euro) – Yanisowi 
Hamdali, również studentowi Inter-
national Business Administration, 
za pracę magisterską „Wszyscy je-
steśmy sami, prawda? Zarządzanie 
napięciem między bezosobowością 
organizacyjną a inkluzyjnością”.

Nagrody wręczali nadburmistrz 
Frankfurtu nad Odrą René Wilke 
i  prezydent Europejskiego Uni-
wersytetu Viadrina prof. dr Julia 
von Blumenthal.

Słubice i  Frankfurt nad Odrą 
będą starać się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2029. Za trzy lata 
chcą oficjalnie złożyć wniosek.  (t)

Wystawa: protesty kobiet w Polsce

PolenmARkT 2020
Kończy się doroczny festiwal 
kultury polenmARkT, 
organizowany jak co roku 
w Greifswaldzie. W tym roku 
był skromny. Część spotkań 
odwołano, część przeniesiono 
do Internetu.

Wczoraj w  witrynie jednej 
z kamienic przy reprezentacyjnej 
Lange Straße na greifswaldzkim 
Starym Mieście została otwarta 
wystawa zdjęć szczecińskich 
fotografików Mateusza Żabki 
i Patryka Tużnika „Protesty ko-
biet w Polsce” („Frauenproteste 
in Polen”).

Tegoroczny festiwal zaczął 
się wyjątkowo już we wrze-
śniu. Jego uczestników przywi-
tał nadburmistrz Greifswaldu 
Stefan Fassbinder. Mówił m.in. 

o  dziesięcioleciu partnerstwa 
Szczecin-Greifswald. Kilka dni 
później w witrynach przy Lan-
ge Straße koncertowała grupa 
muzyki świata HuRaban: Hanna 
Włodarczyk, Fabiana Raban, 
Monika Zapaśnik.

Dr Kai-Olaf Lang, znany ber-
liński politolog, przedstawił 
na Uniwersytecie Greifswaldz-
kim wykład „Kooperacja mimo 
kontrowersji: stosunki polsko-
-niemieckie w wymiarze euro-
pejskim i międzynarodowym”. 
Można w nim było uczestniczyć 
on-line. Również on-line były 
prezentowane filmy ze Szcze-
cińskiego Festiwalu Filmowego. 
Podobnie można było uczestni-
czyć w spotkaniu z Magdaleną 
Parys, polską pisarką z Berlina, 
która prezentowała fragmenty 

swoich powieści „Tunel” i „Ma-
gik”. On-line czynna jest też 
wystawa o Sydonii von Borck, 
przygotowana przez Muzeum 
Pomorza w Greifswaldzie (https://
s1620.eu). 
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Święta mogą być rodzinne

COVID-19 
na pograniczu
W Meklemburgii-Pomorzu Przednim nadal jest najmniej 
zachorowań na COVID-19 w skali całej RFN. Jednak liczba 
osób zakażonych i chorych rośnie. Najwięcej przypadków 
notuje się w powiecie Vorpommern-Greifswald, graniczącym 
z województwem zachodniopomorskim, i w położonym na 
zachodzie landu powiecie Nordwestmecklenburg. Tylko te dwa 
powiaty są w czerwonej strefie, co oznacza, że liczba zakażeń 
przekroczyła 50 na sto tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia.

W  Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim (1,61 mln mieszkańców) 
od początku pandemii zanotowano 
5250 zakażeń. 460 osób musiało być 
hospitalizowanych, w tym 60 na in-
tensywnej terapii. Zmarło 55 osób. 
Aktualnie w szpitalach z powodu 
COVID-19 przebywa 26 pacjen-
tów, 16 musi mieć wspomagane 
oddychanie. W szpitalach landu 
na intensywnej terapii zajęte są 
552 łóżka, 185 jest wolnych.

Rząd landu opowiada się za 
przedłużeniem częściowego lock-
downu poza zapowiadany wcześniej 
koniec listopada. Decyzje zostaną 
podjęte po dzisiejszej, cyklicznej 

naradzie kanclerz Angeli Merkel 
z  premierami landów. Rząd Me-
klemburgii-Pomorza Przedniego 
chciał złagodzenia restrykcji na 
czas świąt i przywitania Nowego 
Roku, aby umożliwić świętowanie 
w gronie rodzinnym. Dlatego apelu-
je, aby do tego czasu rygorystycznie 
przestrzegać obostrzeń sanitarnych, 
a wtedy rodzinne świętowanie bę-
dzie możliwe. Nie będzie masowych 
spotkań bożonarodzeniowych, ani 
imprez sylwestrowych.

Premier landu opowiada się 
również za ustaleniem długookre-
sowej polityki ograniczeń, np. do 
końca lutego 2022 r. Jest przeciw 

tzw. taktyce salami, czyli podej-
mowaniu decyzji na czas krótki, 
w reakcji na sytuację bieżącą.

W powiatach Pomorza Przed-
niego, graniczących z Polską, wy-
suwane są żądania wprowadzenia 
przepisów o małym ruch granicz-
nym. Obowiązują one w  Bran-
denburgii i  Berlinie (możliwość 
przyjazdów na teren landu do 
24 godzin). Rosnąca liczba zachoro-
wań w Polsce, w tym w Szczecinie, 

a także – jak można nieoficjalnie 
usłyszeć – niska wiarygodność ofi-
cjalnych danych polskich, raczej 
uniemożliwi takie decyzje.

W  Brandenburgii (ludność: 
2,5 mln) liczba zakażeń (dane 
z  wczoraj) wynosi 5924, nowych 
– 362. W  szpitalach przebywają 
433 osoby, 67 ma wspomagane 
oddychanie. Od początku pande-
mii z  powodu COVID-19 zmarły 
323 osoby. Tylko powiat Prignitz 

nie jest w strefie czerwonej. Grani-
czący z regionem Szczecin-Chojna 
powiat Uckermark jest w dolnych 
rejonach strefy czerwonej (53 zacho-
rowania na 100 tys. mieszkańców).

W  ubiegłą środę w  Berlinie 
odbyły się masowe demonstracje 
przeciwników restrykcji. Po raz 
pierwszy od 2013 roku policja 
użyła armatek wodnych do rozpę-
dzenia tłumu. Liczba osób chorych 
w Berlinie rośnie.  (b)
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