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Jasienica 
Jarmark 
Augustiański 

Przed nami ósma edycja Jarmarku
Augustiańskiego. Impreza odbędzie
się 30 sierpnia w ruinach klasztoru w
polickiej Jasienicy. 
Miejski Ośrodek Kultury w Policach
zaprasza do udziału w kolejnej edycji
Jarmarku Augustiańskiego w Jasie-
nicy. Patronat prasowy nad imprezą
tradycyjnie sprawuje „Głos Szczeci-
ński”. 
– Jarmark Augustiański od kilku lat
przybliża uczestnikom tradycje, oby-
czaje, kuchnię, kulturę czasów daw-
nych – informuje Aleksandra Słowi-
ńska z Miejskiego Ośrodka Kultury w
Policach. 
Podczas imprezy tradycyjnie od-
będzie się konkurs na najciekawszy
strój historyczny. Parada ulicami
miasta przebranych osadników roz-
pocznie całodzienną zabawę. Prezen-
towane będą stoiska rękodzielnictwa,
na których będzie można podziwiać
m.in. wyroby bursztyniarskie i srebro,
rzeźby w drewnie, malarstwo na
szkle, frywolitki, witraże, decoupage i
wiele innych. 
Klimat epoki średniowiecza przy-
bliżać będą koncerty muzyki dawnej
w wykonaniu zespołów celtyckich i
dawnych. 
– W Jasienicy stanie wioska rycerska,
gdzie będzie można przyjrzeć się
strojom, zwyczajom dawnym – do-
daje Słowińska. – Przez cały dzień
odbywać się będą także pokazy walk
w wykonaniu bractw rycerskich. Będą
atrakcje dla publiczności w każdym
wieku. Wstęp wolny. 

(PIT) 

Idea wydaje się mało re-
alistyczna, jednak Mariusz
Brzostek, prezes Fundacji
Grobla przez Zalew za-
pewnia, że temat nie jest za-
mknięty. Chociaż przyznaje,
że szczecińska Fundacja, jak
i Stowarzyszenie Wspólnota
Gryfa Świnoujście i Projekt
Gryf Szczecin nie przeko-
nały do pomysłu decy-
dentów. 

Pomysł sprowadzał się
pierwotnie do wybudowania
grobli przez Zalew Szczeci-
ński. Miałaby początek w
okolicy Podgrodzia (obecnie
dzielnica Nowe Warpna) i
łączyłaby wyspę Uznam,
nieco poniżej przeprawy
Karsibór. 

– Oczywiście mówimy
umownie, że to będzie
grobla, bo tak naprawdę
musi to być budowla hybry-
dowa – dodaje. – Nikt prze-
cież, zwłaszcza z sygnata-
riuszy Natury 2000, nie
pozwoliłby przedzielić
akwenu. Na blisko kilome-
trowym odcinku trzeba by
wybudować most, by mogła
się odbywać żegluga. Jest też
pomysł budowy mostu na
całym odcinku. 

Zdaniem naszego roz-
mówcy, szacunkowy koszt
tego typu połączenie to około

pół miliarda złotych. oczywi-
ście do tego trzeba dodać
koszty połączenia ze Szcze-
cina. Ciąg komunikacyjny
pokrywałby się częściowo z
projektowaną obwodnicą za-
chodnią miasta. 

– Jeśli dodamy długość
drogi do Nowego Warpna i
przez Zalew do wyspy
Uznam, po 55 km jesteśmy

już w Świnoujściu – wylicza
nasz rozmówca. 

Dlaczego wcześniej ta-
kiego połączenia nie wybu-
dowano? 

– Niemcy już w w XIX
wieku myśleli o tym – za-
pewnia Brzostek. – Ówcześni
rajcy Szczecina forsowali bu-
dowę grobli łączącej
Szczecin-Nowe Warpno-Świ-

noujście. miasto wtedy się
bardzo rozwijało. A węgiel
przywożono do Szczecina z
Anglii. Szukano najszybszego
połączenia z Bałtykiem. To
miało być najtańsze rozwi-
ązanie. Władze pruskie
jednak odrzuciły pomysł z
powodów militarnych. Zale-
żało im na izolacji ważnych
twierdz; Szczecina i Świno-

ujścia. Do tematu grobli po-
wrócił pierwszy prezydent
Szczecina Piotr Zaremba.
Brzostek dotarł do jego zapi-
sków w pamiętnikach. Na
poczatku XX wieku temat po-
wrócił w Świnoujściu. Dys-
kutowali o tym decydenci
miasta. Nasz rozmówca jest
przekonany, że nadal byłoby
to najtańsze rozwiązanie.

– Jeśli fragment prze-
prawy stanowiłaby grobla,
można wykorzystać ziemię
(refulat) do jej budowy – do-
daje. Brzostek zwraca
uwagę, że w 70 proc. po-
wierzchni Zalewu głębokość
nie przekracza 2 m. To, w
jego przekonaniu także
czynnik ekonomiczny. 

– Poza tym z badań geolo-
gicznych wynika, że budowla
w większości przebiegałaby
przez grunty nośne – dodaje. 

Zwolennicy koncepcji ta-
kiego połączenia Szczecina i
Świnoujścia zebrali już 5 ty-
sięcy podpisów. Szukali po-
parcia we władzach samo-
rządowych, wojewódzkich,
próbowali zainteresować
rząd a także władze powia-
towe po stronie niemieckiej. 

– Na razie nasze pisma po-
zostają bez odzewu – przy-
znaje nasz rozmówca. – Ale
działamy dalej.                  (PIT) 

Szczecin i Świnoujście połączone hybrydową groblą... 
KONCEPCJE Fundacja Grobla przez Zalew lansuje pomysł połączenia obu miast groblą, bądź budowlą hybrydową. Myśleli o tym Niemcy i prezydent Szczecina Piotr 
Zaremba – tłumaczą. 

Mariusz Brzostek, prezes Fundacji Grobla przez Zalew pokazuje książkę pt. Tajemnice świnoujskiego tunelu.
– Część jest beletrystyczna, ale część pokazuje dokumenty dotyczące koncepcji budowy grobli – mówi autor. 
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– To był nasz czwarty mię-
dzynarodowy plener interdy-
scyplinarny – podkreśla Ewa
Dąbrowska, prezeska Niezale-
żnego Europejskiego Stowa-
rzyszenia Twórców „Nest-Art”.
– Mogliśmy się spotkać, dzięki
uprzejmości gospodarzy
gminy Nowe Warpno. Finan-
sowo wsparła nas warszawska
Fundacja Współpracy Polsko-
Niemieckiej. A patronowało
nam tym razem Nadleśnictwo
Trzebież z Zalesia. 

Na tegorocznym plenerze
spotkało się 20 artystów, w
tym 5 rzeźbiarzy. Ze swoich
prac stworzyli kolejną wy-
stawę w galerii pałacowej –
w dawnym Karsznie, dzisiaj
już Nowym Warpnie. 

Wystawę otwarto przed-
wczoraj, na zakończenie te-
gorocznego spotkania arty-
stów. 

– Rzeźby i obrazy będzie tu
można oglądać przez 3 mie-
siące – dodaje nasza rozmów-
czyni. – Codziennie galeria
czynna jest od godz. 8 do 15. 

Każdy z organizowanych
tu plenerów opatrywany jest
tematem wiodącym. W tym
roku hasło brzmiało: „A ptaki
w puszczy wiecznie śpie-
wają”. 

Preludium stanowiła wy-

stawa Ewy Dąbrowskiej i
Matthiasa Schillinga.

Ich obrazy i grafiki można
było podziwiać w pałacu do
11 sierpnia, początku ple-
neru artystycznego. 

W siedzibie Nadleśnictwa
Trzebież w Zalesiu odbyło się
też sympozjum z pokazami
multimedialnymi prac
uczestników pleneru. 

Przy okazji odbył się wer-
nisaż polsko-niemieckiej wy-
stawy malarstwa i rzeźby. 

Autorami są Elizabeth
Ksoll, Maciej Darcz i Beata
Król. 

Przypomnijmy, że ubiegło-
roczny Międzynarodowy

Plener Malarski odbył się pod
hasłem: Drogowskazy sztuki. 

Artyści przeobrażają mia-
steczko w centrum sztuki. 

– Zjawiamy się tu chętnie –
dodaje malarka. – Urokliwy za-
kątek pobudza wyobraźnię i
wenę twórczą. 

Swoje dzieła pozostawiają
tutaj – to ślad po ich obecności.
Wypełniają galerię, park przed
pałacem. 

W spotkaniach uczestniczy
bardzo wielu znanych artystów,
profesorów wykładających na
renomowanych europejskich
akademiach sztuki itd. 

Każde spotkanie kończą
wystawą swoich prac. d

Ptaki wiecznie śpiewają 
KULTURA W nowowarpieńskim pałacu artyści z całuje Europy tworzyli podczas 10-dniowego pleneru. W środę, 
zakończyli tegoroczne spotkanie wystawą swoich prac. 

Rzeźbiarz Mariusz Dadej w trakcie pracy twórczej. 

Artyści spotykają się w malowniczym pałacu nad Jeziorem Nowowarpieńskim. Przyjeżdżają na zaproszenie burmistrza Nowego Warpna. Koordynatorem dorocznych spotkań jest ma-
larka Ewa Dąbrowska. 


