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Znać przeszłość, budować dobrą przyszłość

KOMENTARZ

Dachau – lekcja historii
NIEKTÓRE pomysły tkwią w głowie tak mocno, że nie da się ich
zignorować. Właśnie tak było z zamiarem wyjazdu do Dachau
– pierwszego obozu koncentracyjnego, założonego 21 marca
1933 r. przez nazistów, dziś miejsca pamięci.
IDEA wyjazdu grupy młodzieży
z Gimnazjum nr 37 w Szczecinie-Skolwinie wydawała się początkowo zbyt trudna, aby mogła być
zrealizowana. Na szczęście znaleźli
się ludzie, którzy zrozumieli jej
celowość. Bo przecież nie chodziło o zwykłą wycieczkę, lecz
o poznanie dawnego obozu zagłady
i próbę wczucia się w los więźniów.
Planując wyjazd, wyobrażałam
sobie, że będzie on też dla naszej
młodzieży bardzo ważny w budowaniu dobrych współczesnych
relacji z Niemcami. Wskazywał
na to już tytuł przedsięwzięcia:
„Dachau. Ciemna przeszłość –
jasna przyszłość”.
Nasza szkoła od wielu lat prowadzi wymianę polsko-niemiecką
i zrealizowała już liczne wspólne
programy. W końcu przyszedł czas
na projekt niezwykle trudny, wymagający szczególnego przygotowania
młodzieży. Wiedzieliśmy, że dla
większości naszych uczniów będzie to pierwszy wyjazd do byłego
obozu zagłady. Było to wyzwanie
także dla osób, które miały ich
do tego przygotować, zwłaszcza
że nauczanie historii w gimnazjum nie obejmuje drugiej wojny
światowej (problematyka ta jest
w liceum). Dla nas, nauczycieli,
było to podwójnie mobilizujące.
W przygotowaniach bardzo pomogły filmy o tematyce obozowej.
Niezwykle ważne było zorganizowane przez młodzież spotkanie
z byłymi więźniami Auschwitz
i Ravensbrück. Mocno wpłynęło
ono na wiedzę i emocje uczniów.
Najbardziej chyba zadziwił ich
sposób, w jaki byli więźniowie

Kazimierz
Ziemba
odznaczony
BYŁY burmistrz
Nowogardu Kazimierz Ziemba
został uhonorowany Krzyżem
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec na
Wstędze Orderu
Zasługi. Zostanie nim odznaczony 15 października
w Nowogardzie.
Gdy był burmistrzem Nowogardu,
miasto rozwijało bliską i wielostronną
współpracę z powiatowym miastem
Heide (Schlezwig-Holsztyn), angażującą z obu stron wielu mieszkańców,
pielęgnowało też kontakty dawnych
i obecnych mieszkańców Nowogardu. Kazimierz Ziemba był częstym
gościem w Kulicach, gdzie powstawała Akademia Europejska Kulice/
Külz. Uczestniczył tam w polsko-niemieckich konferencjach i spotkaniach.
Nowogard gościł też artystów z Berlina i Brandenburgii, uczestniczących
w festiwalu „Lato z Muzami”.
Nawiązane wówczas kontakty polsko-niemieckie są kontynuowane przez
obecne władze Nowogardu.
(b.t.)

wypowiadali się o realiach obozowych, w których musieli jak
najszybciej się odnaleźć, zachowując godność.
***
Jak już pisałam, planując wyjazd do Dachau myśleliśmy także
o tym, że mimo złej przeszłości
należy jasno patrzeć w przyszłość
i dbać o dobre relacje z niemieckimi sąsiadami. Takie przesłanie
zawierał cytowany wcześniej tytuł projektu: „Dachau. Ciemna
przeszłość – jasna przyszłość”.
Tak – trzeba pamiętać, nie wolno
zapominać, lecz zła historia nie
może przesłaniać i niszczyć przyszłości, przeciwnie – pamiętając
o niej, trzeba budować wspólną,
dobrą, przyjazną przyszłość.
Zrozumieniu tego przesłania
służyło dwudniowe przygotowanie do projektu, zorganizowane
w Świnoujściu. W czasie tamtejszych spotkań, zatytułowanych
„Moje miejsce na ziemi”, uczniowie
przedstawiali losy swoich rodzin.
Dla nikogo nie było zaskoczeniem,
że ich korzenie tkwią w całej Europie i że wszystkich uczniów łączy
obecne miejsce zamieszkania.
Młodzież naszej szkoły poznała
ludzi, którzy żyli w czasie niezwykle
trudnym. Oni, bardziej niż ktokolwiek inny, mogą porównywać
tamte lata ze światem dzisiejszym.
Dziś możemy wybrać sobie miejsce do życia, lecz w przeszłości tak
nie było. Dziś zgadzamy się, że
człowiek ma prawo do życia w pokoju i poszanowaniu swoich praw.
Skoro tak, to sam musi dołożyć wszelkich starań, żeby temu
sprostać.

REPORTAŻ

***
Podczas wizyty w KL Dachau
uczniowie mogli, choć w niewielkim stopniu, poczuć atmosferę tamtego miejsca. Była to
dla nich także trudna wędrówka
w głąb natury ludzkiej. Niejeden
z uczniów zadawał sobie pytanie:
jak ja bym się zachował w takiej
sytuacji? Wobec głodu, zmęczenia
i poniżenia, chorób, niewiedzy

Przetarliśmy szlaki. Teraz
planujemy kolejne smutne, lecz
bardzo potrzebne lekcje historii:
w Ravensbrück, Sachsenhausen,
Oświęcimiu. Plany mamy odważne, ale wiemy, że się uda. Skąd ta
pewność? Bo spotkaliśmy ludzi
rozumiejących naszą ideę.
Dziekuję OKS „Świt” za zaufanie, dyrekcji ZS nr 10 za swobodę
w podejmowaniu działań, młodzie-

Brama wejściowa do KL Dachau
o najbliższych, wobec nieustannej
groźby śmierci?
Przed wyjazdem do Dachau
większość uczniów uważała, że
w obozowej sytuacji zachowaliby
się inaczej: bohatersko, po męsku.
Gdy byli na miejscu, stwierdzili,
że nie jest to takie oczywiste.
***
Zwieńczeniem wyjazdu była
wizyta w Norymberdze, mieście
rozliczania się z przeszłością. Poznaliśmy miejsce wielu procesów,
osądzania zbrodniarzy, przywracania wiary w sprawiedliwość.

U sąsiadów
po wyborach

Fot. Gimnazjum nr 37

ży za jej mądrość i szlachetność,
rodzicom za wiarę i lekcję pokory.
Dziękuję tym, którzy w tę podróż
pojechali: wrażliwej, żądnej wiedzy młodzieży oraz opiekunom:
Bożenie Banasiak, Danielowi
Brzywczemu i Mariuszowi Pikule).
Nasz projekt finansowo wsparła
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży. Bez jej życzliwości jego
realizacja nie byłaby możliwa.
Sylwia
GŁOWACKA-WOJTACHNIA
■ Nauczycielka Gimnazjum
nr 37 w Szczecinie-Skolwinie

NAWET mało uważni obserwatorzy
polityki i życia codziennego Niemiec
wiedzieli, że chadecy Angeli Merkel
wygrają wybory do Bundestagu.
Nie wiadomo było tylko, co stanie
się z liberałami (FDP). Nie weszli do
parlamentu, co też nikogo nie zdziwiło.
Swoje pozycje zachowali Zieloni i Lewica, zaskoczeniem nie był też wzrost
głosów oddanych na socjaldemokratów.
Przepadły niewielkie partie, wnoszące
do polityki przede wszystkim szum. Nic
do powiedzenia nie mieli awanturnicy
w rodzaju NPD.
Niemcy znów pokazali, co niektórych może złościć, że są społeczeństwem
pragmatycznym, które w decydujących
momentach nie ulega politycznym
emocjom, co wcale nie znaczy, że ich
nie przejawia. Przejawia, lecz kieruje
je w stronę istotnych debat o państwie.
Sprawdza się w Niemczech federalna struktura państwa, która codzienną
odpowiedzialność za kraj rozkłada
w całej przestrzeni federacji i przenosi
na imponujący ruch obywatelski.
Procentuje ustawiczne kształcenie
polityczne.
Wynik wyborów jest dobry także
dla Polski. Zresztą gdyby wygrała je
SPD, co nie było możliwe, też byłby
dobry. Nie ma bowiem w RFN poważnej siły politycznej, która nie chce
dobrych stosunków z Polską i Polski
silnej. Inaczej mówią awanturnicy,
lecz oni w Niemczech stanowią skrajną
mniejszość.
Niemieccy wyborcy powiedzieli, że
chcą państwa solidarnie zakotwiczonego w Europie. Nie da się jednak
przewidzieć, czy wszystkie państwa
Europy chcą Niemiec przewidywalnych i pragmatycznie zarządzanych,
a w rezultacie pokonujących kłopoty
i bogacących się. To może kłuć w oczy
tam, gdzie normy polityki i styl jej
uprawiania są inne i gdzie winnych
porażek szuka się wszędzie, lecz nie
u siebie.
Bogdan TWARDOCHLEB

Ludzie pogranicza – Marian Jaworek

Kolekcja magicznych oczu
Witold BACHORZ
W PRZYGRANICZNYM Blankensee znajduje się osobliwość,
o której mało kto wie: Muzeum Radia Lampowego.
W niewielkiej salce Heimatstube udało się pomieścić 250
radioodbiorników z czasów NRD. Właściciel kolekcji Marian
Jaworek ma w domu jeszcze siedemdziesiąt egzemplarzy.

Marian Jaworek i kolekcja jego radioobiorników

Fot. Witold BACHORZ

POPULARNOŚĆ „pchlich targów”, dawnych NRD-owskich piosenkarzy i zupy soljanki wskazuje
na to, że nasi zachodni sąsiedzi
z wschodnich landów Niemiec
o wiele chętniej niż my wracają
pamięcią do czasów minionych.
Szczególnie do tych minionych
stosunkowo niedawno, kiedy na
drogach NRD królowały trabanty,
wartburgi i simsony, a obowiązkowym meblem w każdym domu
było radio lampowe z magicznym
okiem. Z biegiem lat tamten świat
nabiera dla wielu nieodpartego
czaru. Także dla Mariana Jaworka
(rocznik 1963), obecnie mieszkańca
Borken, niedaleko Blankensee.
– Najpierw zbierałem stare
mopedy, ale moja stodoła szybko
okazała się zbyt ciasna. Sprzedałem
simsony i przerzuciłem się na radia – mówi Marian Jaworek, który
pracuje w wodociągach i z tej racji
zna większość sąsiadów z okolicznych wiosek.

Radiowe oldtimery
Na początku lat 90. atrakcyjne
wydawały się tylko zachodnie rzeczy.

To, co enerdowskie, było niemodne,
siermiężne, obciachowe i należało
do innej epoki. Ale może właśnie
dlatego ludzie zamiast wyrzucać
stare sprzęty na śmietnik, chętniej
przekazywali je kolekcjonerom.
Może w ten sposób próbowali ocalić
okruchy dawnego świata? I tak
Marian Jaworek, wytrwały tropiciel
staroci, stał się mimo woli depozytariuszem sąsiedzkich wspomnień.
Niektóre radia z jego kolekcji
są naprawdę kunsztowne, niemal
ręczna robota. Na przykład Stern
Radio Rochlitz „Oberon” z roku
1961, siedmiolampowy odbiornik
heterodynowy, wyposażony w specjalną szczelinę na płyty winylowe,
do złudzenia przypominającą dzisiejsze odtwarzacze CD. Albo tzw.
Musiktruhe, czyli mebel o gabarytach pokaźnego kredensu, w którym
mieściło się radio, gramofon, szafka
na płyty oraz barek i biblioteczka.
Albo rarytas: Stern Radio Berlin
z roku 1947, jeden z pierwszych
powojennych aparatów lampowych
w bakelitowej obudowie, po który
Marian jechał aż pod Lipsk.
Dokończenie na str. IV
7903-13-A
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Generacje a wizje historii

DEBATY

Niemieckie telewizje
pokazują wojnę
W PAMIĘCI mam niedawne dyskusje w Polsce o niemieckim miniserialu
„Nasze matki, nasi ojcowie”. Nie ma potrzeby przypominać głównych
wątków – są one dobrze znane i bez kłopotu można znaleźć w internecie
odpowiednie materiały. Wypada jedynie stwierdzić, że krytyka ze strony
polskiej wywołała u naszego sąsiada za Odrą wpierw zdziwienie, potem
jednak głębszą refleksję.
TWÓRCY filmu postanowili stworzyć film dokumentalny, który miał
pokazać Polskę w czasie II wojny
światowej, zwłaszcza powstanie i rozwój Polskiego Państwa Podziemnego.
Film ten uznano za konieczne uzupełnienie prezentowanego wcześniej
miniserialu. Pozytywnie oceniono go
w Polsce. I na tym cała awantura,
zapoczątkowana mało udanym serialem, się zakończyła.
Minęło kilka tygodni. Telewizja
3 Sat, która skupia główne publiczne telewizje obszaru niemieckojęzycznego, jak ZDF, ORF, SF i ARD,

także o własnym pochodzeniu, to jest
nić przewodnia. Po emisji «Naszych
matek, naszych ojców» mój ojciec
zaczął po raz pierwszy mówić o swych
bezpośrednich wspomnieniach wojennych, przeżyciu śmierci, także
o tym, że on sam zabijał”.
Autorzy prezentacji postawili sobie
nie tylko za zadanie przypomnieć
wydarzenia sprzed lat, lecz chcieli
zachęcić Niemców, także młode pokolenie, do stawiania pytań jeszcze
żyjącym świadkom i uczestnikom
tamtych wydarzeń, do zastanowienia
się nad ich miejscem w dziejach ro-

Kadr z filmu „Nasze matki, nasi ojcowie” 

Fot. ZDF

w tygodniu poprzedzającym wybuch
II wojny światowej przygotowała
osobny obszerny blok programowy,
w którym pokazano filmy fabularne
i dokumentalne, poświęcone wojnie. Żadne z polskich mediów – tak
krytycznie, ale i wybiórczo, jak się
okazuje, śledzących meandry niemieckiej polityki historycznej – nie
odnotowały tego przedsięwzięcia.
A było ono bardzo ciekawe.
***
Cykl filmów i materiałów dokumentalnych zatytułowano „Historie
wojenne” („Kriegsgeschichten”).
Program zapowiadał w internecie
krótki trailer oraz wstęp. Osią pasma
programowego były losy pojedynczych
osób. „W ponad dwudziestu dokumentacjach i filmach – pisali autorzy
– odzwierciedlają się dramatyczne
losy i ludzkie tragedie podczas II
wojny światowej”.
Do prezentacji wybrano filmy historyczne, które w Niemczech spotkały
się z żywym odzewem, jak: „Kobieta
w Berlinie”, „Drezno”, „Ucieczka”,
„Nasze matki, nasi ojcowie”. W każdym w nich w centrum zainteresowania umieszczono Niemców i ich
losy. Redakcja przytoczyła wypowiedź
reżysera Nico Hofmanna („Drezno”,
„Nasze matki, nasi ojcowie”), w której
tłumaczył fenomen współczesnego
zainteresowania Niemców okresem II
wojny i jej skutków. „Sądzę – mówił –
że ma to sporo wspólnego z osobistą
historią rodzinną. Na Zachodzie, lecz
także i Wschodzie, w opowieściach
o III Rzeszy, o II wojnie światowej,
schodzi się bardzo szybko na płaszczyznę kontekstu rodzinnego”.
Następnie dodawał: „Generacja
moich rodziców – mój ojciec ma 88
lat, moja matka 83 – wywarła na mnie
wpływ. A na nią wywarły wpływ wydarzenia wojenne. Dyskusja o własnej
tożsamości, o własnej rodzinie, lecz

dziny i kraju. 3 Sat zamierzał także
poszerzyć wiedzę swych widzów.
Do tych, trzeba przyznać, sugestywnych filmów fabularnych dołączono
bowiem filmy dokumentalne, które
tworzyły szersze tło dla opowieści
fabularnych. Można było wśród nich
znaleźć sześcioczęściowy film dokumentalny, poświęcony II wojnie
światowej, którego pierwsza część
opowiadała o agresji na Polskę. Po
emisji miniserialu „Nasze matki,
nasi ojcowi” niemiecki widz mógł
obejrzeć także wspomniany już film
dokumentalny o Polsce i Polskim Państwie Podziemnym „Walka o przeżycie.
Polska pod niemiecką okupacją”.
Blok programowy kończyły dwa filmy:
nagrodzony Oscarem włoski film fabularny w reżyserii Roberta Benigniego
„Życie jest piękne” oraz film dokumentalny „Apartament w Berlinie”
(„Ein Apartment in Berlin”).
Ten drugi opowiadał historię trzech
młodych Żydów, Eyala, Yaela i Yoava,
którzy na zaproszenie niemieckiej reżyser, Alice Agneskirchner, przyjechali
do Berlina. Mieli odtworzyć wystrój
mieszkania rodziny żydowskiej Adler,
którą podczas wojny deportowano
do obozu zagłady. Miał to być punkt
wyjścia do podróży w czasie.
Gdy praca nad filmem trwała,
okazało się, że każdy z trzech młodych Izraelczyków miał inny powód przybycia do stolicy Niemiec.
Podczas studiowania materiałów
archiwalnych poświęconych rodzinie
Adler, i rekonstrukcji jej mieszkania,
doszło do konfliktu z niemiecką reżyser. Młodzi Izraelczycy nie negowali
swego związku z historią i potrzeby
dyskusji o Holokauście, jednak nie
chcieli być traktowani jako przedstawiciele, jako część tamtej historii.
Chcieli wyzwolić się spod jej ciężaru
i znaleźć swoją własną tożsamość.
Projekt odczytywali jako wtłaczanie
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ich na siłę w pewien kostium i rolę
swego rodzaju dziedzicznych ofiar
Holokaustu.
Film pyta więc o doświadczenia
różnych generacji, ich stosunek do
zbrodni i pamięci o nich. Są to pytania
bardzo ważne, zważywszy na coraz
częściej odczuwalny brak świadkow
wydarzeń, a więc generacji ojców
i matek (a raczej dziadków i babek),
o której mówił reżyser Hofmann.
***
Na jedną jeszcze rzecz chciałbym
zwrócić uwagę. Wiąże się ona z trailerem do całej serii i użytymi w nim
ilustracjami. Początkowych napisów
nie ilustruje bowiem żadne ze zdjęć,
uznawanych za ikony, jak druty obozów
koncentracyjnych, obrazy pomordowanych, sceny palonych miast, obalanych
szlabanów granicznych. Redakcja
zdecydowała się użyć zdjęcia z tzw.
trekiem, kolumną wozów, także konnych zaprzęgów, na których Niemcy
uciekali z terenów wschodnich przed
zbliżającą się Armią Czerwoną.
Nie ulega wątpliwości, że ucieczka,
a potem wypędzenie i wysiedlenie
Niemców z Europy Środkowo-Wschodniej, były jedną z konsekwencji wywołanej przez Niemcy II wojny światowej. Była jednak ostatnim akordem
tej wojny. Czy może być obrazem,
który ma wyrażać jej okrucieństwo
i miliony ofiar (głównie przecież nieniemieckich)?
W przedstawionych w trailerze
scenach nie można znaleźć przykładów
ofiar, które życie straciły za sprawą
nazistów. Dominują tu jedynie widoki
zburzonych miast niemieckich i obrazy
tragedii Niemców. Biorąc pod uwagę
program całego tygodnia, bogactwo
i mnogość informacji o II wojnie
światowej oraz jakość prezentowanego
materiału, trudno mi sobie wyobrazić,
by twórcy chcieli ograniczyć się jedynie
do tak skrojonego wątku niemieckiego
II wojny światowej.
***
Wydaje się również, że bardzo cenna
byłaby w takim bloku programowym
międzynarodowa współpraca, wymiana
między telewizjami, w tym niemiecką
i polską. Dobrze byłoby, gdyby znalazł
się czas antenowy na jakiś polski
obraz poświęcony wojnie, czy to film
z dawnych lat (a przecież takich mamy
niemało i należą do klasyki naszego
filmu), czy jakiś nowy utwór.
O tym, że istnieje w Niemczech
zainteresowanie dla polskiego punktu
widzenia, mogłem przekonać się rok
temu w Monachium w czasie tygodnia
filmu polskiego, który zorganizowało
Centrum Kultury Polskiej. Pokazywano na nim m.in. film Wojciecha
Smarzowskiego „Róża”. Niewielka
sala kina studyjnego w centrum Monachium wprost pękała w szwach.
Po zakończeniu emisji zapadła długa
cisza, potem zgotowano filmowi burzliwe owacje. Dyskusja po filmie była
bardzo żywa i ciekawa.
Przyszły rok i przypadająca w nim
kolejna, tym razem okrągła, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej,
może zachęci tzw. decydentów, w tym
szefów programów czy telewizyjnych
redakcji, do szerszej współpracy. Taki
obszerny blok programów o wojnie
w polskiej telewizji byłby przecież
również bardzo pożądany.
Chyba że znów skwituje się dzień
rocznicy transmisją ze składania wieńców i wieczorem jednym filmem na
publicznej „Jedynce”, który widzieliśmy już wszyscy wiele razy.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego
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2 października Szczecin, 13 października Peenemünde

AKTUALNOŚCI

Pamięć na wyspie Uznam
JEDNA z niemieckich „cudownych broni”, rakietowa
V-2, pochłonęła życie co najmniej 30 tysięcy ofiar:
przede wszystkim więźniów obozów koncentracyjnych,
wykorzystywanych przy jej konstruowaniu i seryjnej produkcji,
oraz mieszkańców Londynu i innych miast, którzy zginęli
wskutek rakietowego ostrzału pod koniec wojny.
GŁÓWNY konstruktor morderczej rakiety V-2, Wernher von Braun,
po wojnie decydująco przyczynił się
do skonstruowania amerykańskiej
rakiety Saturn V, która umożliwiła lądowanie amerykańskich
astronautów na Księżycu w 1969 r.
Podstawą rozwoju amerykańskiej
technologii kosmicznej była niemiecka technologia rakietowej
broni balistycznej.
Czy zatem Ośrodek Doświadczalny Wehrmachtu w Peenemünde
na wyspie Uznam można uznać
za kolebkę amerykańskiej drogi
w Kosmos, a głównego konstruktora rakiet V-2 i Saturn V za jej
prekursora?
Niemiecki ruch obywatelski,
zrodzony w ubiegłym roku na wyspie
Uznam, kategorycznie przeciwstawia się takiemu obrazowi historii.
Uważa, że Peenemünde powinno
być przede wszystkim miejscem
pamięci ofiar nazistowskiej Wunderwaffe i hańby niemieckich inżynierów i konstruktorów rakiet,
a tamtejsze muzeum powinno dobitniej uświadamiać ich współodpowiedzialność za zbrodnie II
wojny światowej.
Amerykański nalot bombowy na
niemieckie Swinemünde w marcu
1945 r. pochłonął życie około 20 tysięcy ofiar, w większości niemieckich
cywilnych uchodźców, lecz także
wielu robotników przymusowych
kilku narodowości. Ich szczątki
spoczywają na cmentarzu na górze
Golm, na skraju malowniczej rybackiej wioski Kamminke tuż koło
polskiego Świnoujścia. Niemieccy i polscy historycy i pedagodzy
otwartego kilka lat temu Ośrodka
Spotkań i Kształcenia Młodzieży
Golm, kształtują historyczną wiedzę
i wrażliwość młodego pokolenia,
uświadamiając mu zbrodniczość
II wojny światowej i tragiczną
cenę, jaką zapłacili zarówno jej
sprawcy, jak ofiary. Niemcy i Po-

HISTORIA

lacy różnych pokoleń uczestniczą
wspólnie, obok siebie, w smutnych
uroczystościach pamięci zarówno
ofiar nalotu na niemiecki port
i miasto, jak niemieckiej agresji
na Polskę 1 września 1939 r.
Niewielka polsko-niemiecka
wyspa Usedom/Uznam, obok niewąt-

Rok 1943. Start V-2 w Peenemünde 
pliwych uroków turystycznych, jest
zarazem symbolicznym miejscem
pamięci i refleksji nad przyczynami
i skutkami II wojny światowej.
Czy jesteśmy tego świadomi? Czy
dzisiaj, kilkadziesiąt lat od rozpętania i zakończenia wojny, możliwa
jest już wspólna polsko-niemiecka kultura pamięci i historycznej
refleksji? Czy naszym wspólnym,
Polaków i Niemców, problemem
nie jest przypadkiem ignorancja,
która nazbyt ochoczo eksponuje
obraz wojny jako „sensacji XX
wieku”, fascynujących pojedynków
w stylu „płaszcza i szpady” i rywalizacji technicznych geniuszy, którzy
wymyślając coraz skuteczniejsze
narzędzia zabijania przyspieszyli
rozwój nowoczesnych technologii?

Na te i wiele innych pytań
spróbują odpowiedzieć uczestnicy polsko-niemieckiej dyskusji
„Peenemünde i Golm. Rakietowy
ośrodek doświadczalny z obozem
koncentracyjnym i cmentarz ofiar
wojny. Korzenie i skutki wojny.
Historyczna pamięć niemiecka czy
międzynarodowa?”, która w środę
(2 października) o godz. 17 rozpocznie się w Książnicy Pomorskiej
(ul. Dworcowa 8, sala Zbigniewa
Herberta).
Obok polskich historyków
i dziennikarzy główny jej gośćmi

Bundesarchiv. Bild 146-1978-Anh.026-01. Fot. o.Ang./1943

będą historycy i pedagodzy niemieccy: Christian Mühldorfer-Vogt,
b. dyrektor i kurator Muzeum Historyczno-Technicznego w Peenemünde, oraz dr Nils Köhler, dyrektor
Ośrodka Spotkań i Kształcenia Młodzieży Golm (Narodowy Związek
Opieki nad Niemieckimi Grobami
Wojennymi).
Spotkanie w Szczecinie poprzedzi polsko-niemiecką uroczystość
upamiętnienia ofiar ośrodka doświadczalnego, w którym konstruowano i produkowano rakietę V-2,
i związanych z nim obozów koncentracyjnych. Uroczystość odbędzie się
13 października (niedziela) o godz.
11 w Peenemünde, na skraju lasu,
gdzie znajdował się jeden z dwóch
obozów, zarządzanych przez SS.

Następnie w hotelu Seeklause
(godz. 14-17) zaplanowano dyskusję, w której wezmą udział m.in.:
dr Jens-Christian Wagner z Miejsca
Pamięci – Obóz Koncentracyjny
Mittelbau-Dora (tam po zniszczeniu
Peenemünde przeniesiono produkcję rakiet V), prof. Rainer Eisfeld
z Kuratorium Fundacji Miejsca
Pamięci – Obozy Koncentracyjne
Buchenwald i Mittelbau-Dora, autor
m.in. demaskatorskiej biografii
Wernhera von Brauna, oraz prof.
Zbigniew A. Kruszewski, polski
emigrant, amerykański politolog
uniwersytetu w El Paso (Teksas),
żołnierz Szarych Szeregów i Armii
Krajowej, powstaniec warszawski,
wieloletni wiceprezes Kongresu
Polonii Amerykańskiej, który przypomni rolę wywiadu AK w wykryciu
i rozpracowaniu tajnego ośrodka
w Peenemünde i broni rakietowej
V. Obecni będą także polscy i niemieccy uczniowie, politycy samorządowi, dziennikarze, mieszkańcy
wysp Usedom/ Uznam i Wolin oraz
Szczecina.
Nie bez znaczenia są symboliczne
konteksty obu wydarzeń: matka
prof. Zbigniewa A. Kruszewskiego
straciła życie w KL Ravensbrück,
którego filią był formalnie obóz
w Peenemünde. 3 października
to Dzień Jedności Niemiec, święto państwowe RFN, lecz zarazem
rocznica pierwszego udanego startu
rakiety V-2 w 1942 r. 2/3 października
to rocznica kapitulacji Powstania
Warszawskiego.

Andrzej KOTULA
Głównymi organizatorami dyskusji w Szczecinie są: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania, Polsko-Niemieckie
Forum Kultury Regionu Ujście
Odry, Centrum Dialogu Przełomy
(Muzeum Narodowe w Szczecinie)
i Książnica Pomorska. Uroczystości
13 października w Peenemünde oraz
dyskusję w Trassenheide organizują
Polsko-Niemieckie Forum Kultury
Regionu Ujście Odry i Fundacja
Friedricha Eberta. Spotkania są
otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy zapewniają
tłumaczenie symultaniczne.

Przecinanie wstęgi w Zalesiu
PROJEKTY

Fot. Matthias ENGER

Co kryje las, burza dla każdego

Zalesie
w Puszczy Wkrzańskiej
DALEKO do granicy z Zalesia
nie jest, może pięć kilometrów
i zaczynają się Niemcy. Pomiędzy
jest tylko las. Las jest również
przed Zalesiem i las jest za nim.
Puszcza Wkrzańska – tak się ten las
nazywa po polsku, a po niemiecku
– Ueckermünder Heide.
12 września w lesie na północny
zachód od Szczecina panowało ożywienie. Dobrze ponad sto osób przybyło do Zalesia na uroczyste otwarcie
Transgranicznego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej (Grenzüberschreitende
Umweltbildungszentrum).
Władysław Diakun, burmistrz
Polic, zaprosił wszystkich ktokolwiek przyczynił się do pomyślnego
urzeczywistnienia projektu. Razem
z miastem Eggesin i Ogrodem Zoologicznym w Ueckermünde Police
wystąpiły dwa lata temu o fundusze
do Euroregionu Pomerania, chcąc
w starej stajni przy Nadleśnictwie
Trzebież stworzyć nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Według
pomysłodawców, zwłaszcza młodzi ludzie powinni mieć w nim możliwość
poznania różnych przejawów życia
w naszym krajobrazie i otrzymać
praktyczną przyrodniczą wiedzę.
Projekt został zaakceptowany i starą stajnię, która tu stała,
rozebrano. Na jej fundamentach
powstał nowy ceglany budynek,
który z oddali przypomina budynek poprzedni i dopełnia zespół
dawnego myśliwskiego pałacyku.

Bardzo nowocześnie prezentuje
się wnętrze nowego budynku. Na
parterze jest multimedialna wystawa o biotopach lasu i łąki. O wiele
ważniejsze są jednak laboratoria,
które szczególnie zachęcają klasy
szkolne do organizowania lekcji
przyrody właśnie tu, na skraju
rezerwatu Świdwie. Początkujący przyrodnicy mają w Zalesiu
do dyspozycji mikroskopy i wiele
innych potrzebnych przyrządów.
Zapozna ich z nimi fachowy personel centrum.
Na piętrze jest jeszcze atrakcyjniej. Z jednej z ciemnych sal
słychać grzmoty – odgłosy burzy.
Pada w niej prawdziwy deszcz,
aczkolwiek tylko na ekranie. Jak
tworzy się burza, jakie zjawiska
można obserwować na niebie? –
tu wszystko można doświadczyć
i przeżyć.
Kto chce sięgnąć do gwiazd –
niech też odwiedzi Zalesie. Do dyspozycji będzie miał wielki teleskop,
który przybliży rozgwieżdżone niebo.
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zalesie otwarty jest
siedem dni w tygodniu. Zaprasza
wszystkich – grupy zorganizowane,
klasy szkolne, gości indywidualnych.
Na ile będzie transgraniczny,
okaże się w praktyce. Już teraz
jednak wiadomo, że może stać
się ośrodkiem, jakiego dotychczas
uczniom z Polic i Szczecina brakowało.
Matthias ENGER

kwietnia 1945 r. urodził im się syn.
Teraz Józef Przedpełski oprowadza
po miejscach, w których pracował

i żył w Berlinie. Idąc jego śladami,
można je poznawać. Trasa liczy 2,1
km, zaczyna się przy stacji S-Bahn
Bornholmer Strasse. W jej przygotowaniu uczestniczyła znana polska
tłumaczka, mieszkająca w Berlinie,
Ewa Czerwiakowska.
Kolejne trasy są zatytułowane:
„Ofiary i sprawcy” (początek przy
Bramie Brandenburskiej), „W fabryce” (początek przy stacji S-Bahn
Gesundbrunnen), „Praca przymusowa była wszędzie” (trasa rowerowa,
start przy pl. Poczdamskim) i „Przez
miasto obozów” (trasa kolejką miejską, początek przy Dworcu Zoo).
Wszystkie trasy opracowane są
w językach niemieckim i angielskim.
Przygotowywane są kolejne wersje
językowe i wersja na androidy.
Dodajmy, że projekt jest wspierany przez Fundację „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość” z funduszy
miasta Berlin.
Trasy można pobrać pod adresem: https://itunes.apple.com/de/
app/zwangsarbeit.-die-zeitzeugen/
id645930289?mt=8
Więcej informacji: www.berliner-geschichtswerkstatt.de/app.html

(b.t.)

Ze smartfonem po Berlinie

Śladami pracy przymusowej
1 WRZEŚNIA, w 74. rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej, Stowarzyszenie Berlińskie Warsztaty Historyczne
(Berliner Geschichtswerkstatt) uruchomiło aplikację na
smartfony, dzięki której można indywidualnie poznawać
w Berlinie miejsca pracy przymusowej w czasie drugiej wojny
światowej. Aplikacja jest do pobrania nieodpłatnie ze strony
internetowej stowarzyszenia.

Józef Przedpełski i Ewa Czerwiakowska 

Fot. Berliner Geschichtswerkstatt

BERLIŃSKIE Warsztaty Historyczne działają od 1981 roku.
Założyli je młodzi ludzie, skupieni
wokół ewangelickiej parafii Berlin-Lichtenrade. Najważniejszym
wówczas ich przedsięwzięciem była
dokumentacja działalności filii KL
Sachsenhausen w Lichtenrade.
Od tamtego czasu zajmują się
dziejami miasta, dokumentując
przede wszystkim czasy nazizmu,
a także losy kobiet, mniejszości
narodowych, historię życia codziennego. Prowadzą prace nad
pamięcią historyczną, gromadzą
wspomnienia (oral history) i dokumenty, współpracują ze świadkami
historii. Publikują też książki, organizują konferencje i wystawy, łączą
środowiska akademickie i naukowe
z pasjonatami historii lokalnej.
Jedną z popularnych form ich pracy
są wycieczki po berlińskich miejscach historycznych. W miesiącach
wiosennych i letnich są to również
rejsy statkiem „Blue Star”.
Najnowsza forma poznawania
historii Berlina to indywidualne
wycieczki ze smartfonem śladami wspomnień robotników przymusowych. We wprowadzeniu do
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nich Thomas Irmer z grupy, która
je przygotowała, przypomina, że
w czasie drugiej wojny światowej Berlin był nie tylko centrum
nazistowskiej polityki, lecz także
centrum zbrojeń i pracy przymusowej. W latach 1939-45 pracowało
w nim pół miliona przymusowych
robotników: mężczyzn, kobiet i dzieci. Tak wielu nie było w żadnym
innym mieście Europy. Pracowali
w berlińskich fabrykach, urzędach,
domach prywatnych.
„Wyrzuceni poza granice społeczeństwa – pisze Irmer – żyli
w ponad 3000 obozów i to wprost
pod domami mieszkańców Berlina.
W wywiadach i listach opowiadają
o pracy, głodzie, przemocy i bombardowaniach, lecz także o miłości
i przyjaźniach”.
Do pobrania jest pierwszych pięć
multimedialnych tras. W pierwszej,
zatytułowanej „Pewien Polak w Berlinie”, wykorzystano wspomnienia, dokumenty i zdjęcia Józefa
Przedpełskiego, który wywieziony
został do Niemiec z ciężarną żoną
w czasie Powstania Warszawskiego.
Miał wówczas 23 lata, w Berlinie
pracował na kolei. Na początku

■■ 3 PAŹDZIERNIKA jest Świętem Narodowym RFN – Dniem
Zjednoczenia.
■■ INSTYTUT Polski w Darmstadt, stworzony przez Karla
Dedeciusa, przeżywa kłopoty.
Rząd landu Nadreania-Palatynat skreślił z projektu przyszłorocznego budżetu dotacje
dla niego, stanowiące mniej
więcej czwartą część jej finansów.
Kilkaset osób z Polski i Niemiec
podpisało apel do premiera landu o przywrócenie dotacji.
■■ DIETMAR Woidke (ur. 1961)
został nowym premierem Brandenburgii. Poprzedni premier,
Matthias Platzeck (SPD), ustąpił
ze stanowiska w lipcu br. po
zawale serca. Na swoje miejsce
rekomendował Dietmara Woidke.
■■ WOLFGANG Thierse, wybitny
polityk SPD, przez kilka kadencji
przewodniczący i wiceprzewodniczący Bundestagu, kończy
karierę polityczną i przechodzi na emeryturę. Od lat jest
konsekwentnym orędownikiem
współpracy z Polską.
■■ PREZYDENT RFN Joachim
Gauck odwiedził z prezydentem
Francji Françoisem Hollandem wieś Oradour-sur-Glane
w Francji, gdzie w 1944 r. oddziały SS zamordowały kilkuset
mieszkańców. Prezydenci modlili
się w spalonym kościele razem
z jednym z dawnych mieszkańców wsi, któremu udało się
przeżyć. Gauck jest pierwszym
prezydentem RFN, który pojechał do Oradour. Mieszkańcy wsi
przez lata odrzucali jakiekolwiek
kontakty z Niemcami.
■■ NAGRODĘ Radia Niemieckiego w dziedzinie reportażu otrzymali Andreas Herrler i Michael
Kaste z radia MDR za reportaż
„Typisch Polen!” („Typowa Polska!”). Jury doceniło sugestywne
przełamywanie uprzedzeń wobec
Polaków.
■■ NAGRODĄ Polsko-Niemieckiego Magazynu „Dialog”
uhonorowani zostali Grażyna
Słomka, dziennikarka i reżyser,
inicjatorka festiwalu Filmland
Polen w Berlinie, i Adam Krzemiński, germanista, wieloletni
publicysta tygodnika „Polityka”.
Nagroda zostanie wręczona na
federalnym zjaździe towarzystw
niemiecko-polskich 21 października w Berlinie.
■■ NAGRODĘ im. Georga Dehio,
przyznawaną przez Niemieckie Forum Kultury Europy
Wschodniej, otrzymają prof.
Ewa Chojecka, historyk sztuki
z Katowic, inicjatorka powołania
Związku Górnoślązaków, oraz
dr hab. Irina Tscherkasjanowa,
historyk, rosyjska autorka m.in.
opracowań o historii Niemców
w Rosji.
■■ W PRENZLAU i Bad Freienwalde (Brandenburgia) odbyły
się polsko-niemieckie targi edukacji i pracy.
■■ W BERLINIE-Tiergarten powstaje pomnik Ofiar Eutanazji.
Na mocy rasistowskich ustaw
naziści wymordowali do końca
drugiej wojny 300 000 ludzi
z upośledzeniem umysłowym,
inwalidów i chorych psychicznie.
■■ ZAKOŃCZONO odbudowę
pałacu w Bad Muskau (Saksonia), położonego w parku nad
graniczną Nysą Łużycką. Odbudowę pałacu i renowację parku,
którego większa część znajduje
się po stronie polskiej, rozpoczynali jako wspólny niemiecko-polski projekt ministrowie
spraw zagranicznych Krzysztof
Skubiszewski i Hans-Dietrich
Genscher.
■■ POLICJA we Frankfurcie nad
Odrą podaje, że wśród 516 sprawców kradzieży samochodów,
których zatrzymała w ubiegłym
roku, było 321 Polaków. Pozostali
to głównie Litwini i Niemcy. Do
więzień trafiło 139 złodziei. (b.t.)
7903-13-C
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przez granice

PROPOZYCJE

WYBIERZMY SIĘ

■■ SZCZECIN, 3-5 października:
„Na drodze do wspólnej tożsamości – polsko-niemieckie warsztaty
i festiwal dla młodzieży”. W ramach programu m.in.: „Papuga
raz jeszcze” – spotkanie poświęcone szczecińskiemu pisarzowi
i wędrowcowi Janowi Papudze,
prowadzone przez Claire Varga
i Krzysztofa Gmitera; „Nieśmiertelność raka” – spotkanie o różnych
stanach tożsamości, jako skrajny
przypadek – seryjny morderca
(prowadzenie Krzysztof Gmiter).
„Elektroniczne brzmienie” – wieczór z muzyką tworzoną na żywo
przez Sonię Mrzygłodzką, mające
przyciągnąć młodych uczestników
(artystka znana w kręgach młodzieży). Na zakończenie Festiwal
„Kto się nie boi Virginy Woolf”.
Beneficjent: Stowarzyszenie Edukacja, Kultura, Nauka
■■ DOŁUJE-KOŚCINO, 5 października: III Transgraniczny
Bieg Przełajowy „Jarzębina”. Bieg
zostanie rozegrany w trzech kategoriach: bieg po prostu zwyczajny,
nordic walking i bieg na orientację. Trasa dwóch pierwszych
konkurencji liczy od 3,5 do 7
km i będzie prowadziła przez las
koło Kościna (start i meta: boisko
w Kościnie). Na zakończenie odbędzie się wspólne ognisko. Zapisy
do biegów: www.naszedoluje.pl
Beneficjent: Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje
■■ GRYFINO, 5-7 października,
VIERECK, 26 października: Polsko-niemiecka integracja sportowa.
Obóz piłkarski po stronie polskiej,
mecz po stronie niemieckiej.
Beneficjent: Gminny Klub Sportowy Błękit Pniewo
■■ SZCZECIN, 12-13 października: „Nowoczesne zarządzanie
bezpieczeństwem na wodach
przygranicznych Polski i Niemiec”. Projekt, którego celem
jest wspólne opracowanie i wdrożenie zintegrowanych procedur
działania w zarządzaniu kryzysowym na terenie przygranicznym Polski i Niemiec, zwrócenie
większej uwagi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
na obszarach wodnych. Przedsięwzięcie składa się z dwóch
części: warsztatów (odbyły się
we wrześniu) i październikowej
konferencji. Podsumowaniem
będzie publikacja dotycząca zarządzania bezpieczeństwem na
obszarach wodnych w oparciu
o współpracę polsko-niemiecką.■
Beneficjent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa
Zachodniopomorskiego
■■ SZCZECIN, 18-19 października,
EGGESIN, 20 października: „Super jazda na polsko-niemieckim
pograniczu. Drogowy savoir-vivre”.
Polsko-niemieckie warsztaty na temat samochodowego savoir-vivre’u
będące próbą pogodzenia wymogów
kodeksów drogowych dwóch różnych krajów z poprawną techniką
jazdy i wyzwaniami codzienności.■
Beneficjent: Stowarzyszenie AUTO-KLUB Szczecin
■■ BIELINEK, 9 listopada, ORZECHÓW, 23 listopada: Polsko-niemieckie dni chleba, archeologii
i rękodzieła Cedynia 2013. Odbędą
się m.in. warsztaty szydełkowania,
papieru, bibuły i krepiny, warsztaty rękodzielnicze, przygotowanie
bożonarodzeniowych potraw kulinarnych. Beneficjent: Cedyński
Ośrodek Kultury i Sportu Ola

■■ W MUZEUM Narodowym
w Szczecinie (Wały Chrobrego)
czynna jest wystawa etnograficzna „Od ziarna do chleba”,
prezentująca dawne pomorskie
narzędzia kultury agrarnej i liczne fotografie.
■■ W PRENZLAU (Brandenburgia) kończy się tegoroczna
Krajowa Wystawa Ogrodnicza.
Zwiedzać można ją do 6 października. Szczegóły: www.lagaprenzlau2013.de (strona także
w języku polskim).
■■ ZAPRASZA Ogród Zoologiczny
w Ueckermünde. Tydzień temu
otwarto tam nową, znacznie
większą zagrodę dla wilków.
■■ TEATR Uckermärkische Bühnen w Schwedt zaprasza 5 października na premierę musicalu
„Romeo i Julia” w reżyserii Reinharda Simona. Polsko-niemiecki
spektakl przygotowany został we
współpracy z Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej
w Gdyni. Spór między rodzinami
Montekich i Kapuletów toczy się
między dwoma domami mody,
polskim i niemieckim… Następne
przedstawienie 19 października.
■■ 11-17 PAŹDZIERNIKA odbędzie się w Ueckermünde
III Międzynarodowy Konkurs
Wokalny im. Gulia Perottiego,
organizowany z inicjatywy dr
Sylwii Burnickiej-Kaliszewskiej,
polskiej sopranistki, która mieszka w Ueckermünde i pracuje
w tamtejszej szkole muzycznej.
■■ TRZEBIATOWSKI Ośrodek
Kultury zaprasza 12-13 października na doroczne Spotkania
Pomorskie. W programie: referaty o pomorskim dziedzictwie
kultury, historii i zabytkach Trzebiatowa oraz wyjazd studyjny
do Gryfic.
■■ KOŃCZĄ się Europejskie Dni
Dziedzictwa. W Cedyni (muzeum)
do 30 września czynna jest wystawa dziecięcych ilustracji do
książki Hannelore Scholz-Lübbering i Hildegardy Lämmer „Jak
szumi Odra”, Muzeum Ziemi
Kamieńskiej zaprasza w sobotę
(godz. 15) na wykład „O przeszłości Ziemi Kamieńskiej w świetle
wykopalisk archeologicznych”,
a w Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu otwarta zostanie
w piątek (27 września) wystawa
„Zaginione – ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich). Archiwum Państwowe
w Szczecinie zaprasza w piątek
(27 września, godz. 13.30) na
prezentację starych zdjęć „Nie
od razu Szczecin zbudowano”.
■■ TYLKO do 29 września (niedziela) czynna jest w Muzeum
Pomorskim w Greifswaldzie wystawa archiwaliów „Sąsiedzi
w Europie. Księstwo Pomorskie
i Królestwa Polskie, 1000-1648”.
■■ 18 PAŹDZIERNIKA parowy
zabytkowy pociąg pojedzie trasą
Casekow-Tantow-Szczecin. Przejazd organizuje Urząd w Gartz
z okazji 170. rocznicy otwarcia
kolei do Szczecina.
■■ TRWA XX Uznamski Festiwal
Muzyczny, poświęcony w tym
roku muzyce Estonii. 28 września organizatorzy zapraszają do
Świnoujścia na rejs Boogie an
Bord i wieczorem (godz. 19.30)
na koncert „Świnoujskie serenady” w Miejskim Domu Kultury.
Szczegóły: www.usedomer-musikfestival.de.
(b.t.)

Finansowe wsparcie projektów:
Interreg IV A (Fundusz Małych Projektów) oraz budżet państwa

To były bardzo piękne wakacje. 
PROJEKTY

Fot. Andrzej GALANT

Między Chojną a Schwedt

Wakacje w Trzęsaczu
DZIAŁAJĄCE w Chojnie Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania
„Nasze Lotnisko” zorganizowało latem w Młodzieżowym
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Trzęsaczu kolejny
obóz integracyjny dzieci z Chojny i partnerskiego miasta
Schwedt (Brandenburgia). Trwał dziesięć dni, a jego temat
brzmiał: „Łączy nas sport”.
OBÓZ był kontynuacją rozpoczętych kilka lat temu spotkań dzieci
i młodzieży, mieszkających w dwóch
państwach, jeszcze tak niedawno odgrodzonych pilnie strzeżoną granicą,
różnicą kultur, niezrozumiałym językiem, choć blisko siebie, bo zaledwie
w odległości kilkunastu kilometrów.
Dziś żyjemy w zjednoczonej Europie
i choć zasieki na granicach już nas
nie dzielą, to dobrze byłoby je zburzyć
także w naszym myśleniu, zainteresowaniach, możliwościach porozumiewania się, co jest trudniejsze.
Mieszkańcy Chojny i Schwedt często
się odwiedzają, jednak przyjazdy te
wciąż nie mają celu wzajemnego
poznania się, lecz są podyktowane
przede wszystkim zakupami. Dużą
barierą wciąż jest język.
Stowarzyszenie „Nasze Lotnisko”
rozpoczęło działalność kilka lat temu.
Jego pomysłodawcą i założycielem

był ks. Andrzej Galant, siódmy rok
będący proboszczem na osiedlu,
które powstało na dawnym radzieckim lotnisku wojskowym. Dziś jest
to część Chojny. Polskie rodziny
mieszkają tam od osiemnastu lat.
Wakacyjny wyjazd dzieci do nadmorskiego Trzęsacza miał na celu
bliższe poznanie się, zbliżenie, co
w przyszłości powinno ułatwiać
budowanie nowych relacji między
Chojną i Schwedt. Poprzednie takie wyjazdy miały hasła: „Śladami
przeszłości w przyszłość”, „Zima
ze wspólną przeszłością”, „Łączy
nas przyroda”, „Łączy nas kultura”.
W programie każdego z nich, tak
jak i tegorocznego, było korzystanie
z nadmorskich atrakcji, zawody
sportowe, nauka polskiego i niemieckiego, poznawanie historii i piękna
nadbałtyckich miejscowości, wspólne
wieczory, zabawy, apele.

W tym roku dominował sport.
Przecież to właśnie na boisku dzieci
szybko burzą granice, uczą się języka.
Każdego dnia organizowane więc były w Trzęsaczu rozgrywki piłkarskie
na „orliku”, mecze tenisa ziemnego,
turnieje badmintona. Program dopełniło wspólne zwiedzanie Fortu
Gerharda w Świnoujściu, katedry
w Kamieniu Pomorskim, wioski
wikingów w Wolinie.
Dziesięć dni minęło szybko. Był to
czas dobrego wypoczynku, wewnętrznego rozwoju, bogacenia ducha.
Planujemy następne wyjazdy, może
w to samo miejsce, może z hasłem
„Łączy nas muzyka”.
Dodam, że wyjazd do Trzęsacza
był możliwy dzięki dofinansowaniu
z Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” –
Współpraca Transgraniczna Krajów
Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Brandenburgia i Rzeczpospolita
Polska (Zachodniopomorskie) w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg IVA.
Dorota DOBAK-HADRZYŃSKA
■■ Nauczycielka SP 2 w Chojnie,
poetka, publicystka

Kolekcja magicznych oczu
Dokończenie ze str. I
Radiowa kolekcja powstawała
od 2000 roku i głośno o niej zrobiło
się w okolicy. W 2006 roku ówczesny
burmistrz Blankensee, Siegfried
Dressler wpadł na pomysł, aby
zamiast upychać antyki w stodole
stworzyć dla nich godne miejsce
w miejscowej Heimatstube. Pomysł
spodobał się mieszkańcom, tym
bardziej że większość eksponatów
stanowiły ich własne radia z czasów
młodości i dzieciństwa.
W maju 2006 odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji, na której
zgromadzono 250 starych radioodbiorników – od rocznika 1949 do
1989. Każdy z egzemplarzy opatrzono
metryczką w dwóch językach, niemieckim i polskim. Można z nich
wyczytać nazwę, datę produkcji
i podstawowe parametry techniczne. Przy niektórych zachowały się
także rachunki zakupu. Dlatego
wiadomo na przykład, że radio Stern
Sonnenberg z roku 1972 kosztowało
350 marek (wschodnich), czyli jedną
trzecią przeciętnej pensji enerdowskiego inżyniera.

Wciąż na chodzie
Szczególnym sentymentem darzy
Marian dużą „szafę grającą” z roku
1974, złożoną z radia, gramofonu
i czarno-białego telewizora. Zestaw stał w jego dziecięcym pokoju, w domu w Tripkau, tuż przy
granicy niemiecko-niemieckiej.
Rodzina Jaworków przyjechała
tam w roku 1972, w ramach akcji

przesiedleńczej z Górnego Śląska,
ze wsi Miedary koło Tarnowskich
Gór. Mały Marianek miał wtedy
9 lat i szedł właśnie do III klasy.
Po biednej Polsce własne radio
i telewizor w pokoju wydały mu
się wówczas symbolem nowego,
wyższego statusu materialnego.
Dzisiaj jest już całkiem Niemcem,
ale mowy przodków nie zapomniał
i włada biegle oryginalną ślązacką
gwarą.
– Z Polską mieliśmy zawsze kontakt. Słuchaliśmy polskich audycji,
czasem też Radia Wolna Europa,
ale coraz rzadziej, bo przeprowadziliśmy się dalej od granicy, do
Lychen w Brandenburgii – wspomina. A w Lychen Wolną Europę
skutecznie zagłuszali. Gdyby nawet
i nie zagłuszali, to słuchanie zakazanej imperialistycznej rozgłośni
nie było mile widziane przez praworządnych obywateli Niemieckiej
Republiki Demokratycznej.
Polskie akcenty są także obecne
w kolekcji Mariana: archaiczne
radio Pionier z wczesnych lat 50.
oraz nowoczesna Unitra z późnych
lat 80. Wszystkie radia działają bez
zarzutu, nawet te z elektronowym
wskaźnikiem napięcia, popularnie
zwanym „magicznym okiem”.
– Magiczne oko daje światło
turkusowo-zielone, nowsze typy –
szafirowo niebieskie. Są też radia
z magicznymi belkami, niezwykle
rzadkie. Oczywiście, mam je w swoich zbiorach – Marian z upodobaniem objaśnia techniczne szczegóły
radiowej magii.

Nie tylko radia
W swoich zbiorach ma też dodatkowe siedemdziesiąt radioodbiorników i kilka starych telewizorów, ale
te musiały zostać stodole w Borken,
bo salka w Heimatstube jest za
mała. Mimo to warto zatrzymać się
w Blankensee, aby obejrzeć radiowy
miniskansen, a przy okazji – stałą
ekspozycję Heimatstube. Mieszkańcy
gminy zgromadzili tam własnym
sumptem przedmioty codziennego
użytku swoich przodków. W sali
głównej wąsaty feldmarszałek von
Hindenburg spogląda z portretu na
zabytkowe centryfugi, śrutowniki,
zgrabiarki i inne tajemnicze narzędzia rolnicze. Można z tych zbiorów
odczytać odwieczny charakter wioski,
a także – historię samego budynku
Heimatstube, zwanego jeszcze dziś
Alte Mölkerei, Starą Mleczarnią.
Historię najnowszą Blankensee ilustruje unikatowa kolekcja polskich
i niemieckich słupków i szyldów granicznych. Nic dziwnego: obok zawodu
rolnika drugim najpopularniejszym
przez ponad 60 powojennych lat był
tu zawód pogranicznika.
O Heimatstube w Blankensee
można poczytać na stronie internetowej www.blankensee.de, redagowanej od lat przez miejscowego
kronikarza i regionalistę Olafa Lesenera. Tam też znajdują się informacje
o możliwości zwiedzania muzeum
i rezerwacji noclegu na oryginalnej,
enerdowskiej wersalce z czasów
wczesnego Honeckera. Polecam!
Witold BACHORZ
(witek@pogranicze24.info)
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