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Listopadowe rocznice wolności
96. ROCZNICA odzyskania przez Polskę niepodległości
minie 11 listopada. W nocy z 9 na 10 listopada minie 25.
rocznica obalenia muru berlińskiego. Rocznica pierwsza
wiąże się z zakończeniem pierwszej wojny światowej,
druga – z zakończeniem zimnej wojny. I choć obie są inaczej
osadzone w historii, to obie są rocznicami wolności.
GDY 25 lat temu zaczął padać
mur berliński, z wizytą w Polsce
był kanclerz RFN Helmut Kohl.
Wizytę przerwał i udał się do Berlina. Wrócił do Polski i 12 listopada
doszło do historycznego spotkania
w Krzyżowej. W czasie mszy pojednania, odprawianej przez biskupa
Zygmunta Nossola, premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut
Kohl przekazali sobie znak pokoju.
To było wydarzenie historyczne,
gest w imieniu dwóch wolnych
sąsiedzkich narodów.
Symboliczny gest znaczył, że
oba narody wspólnie chcą budować przyszłość, uwalnianą od
dzielących je murów. Przy czym
o przyczynach podziałów, zaborach i agresji na Polskę w 1939 r.,
skutkach drugiej wojny światowej
nikt odpowiedzialny zapomnieć
nie chce. Dopiero jeśli się o tych
faktach pamięta, można zrozumieć,
jak wielkie jest znaczenie dzisiej-

GORĄCA LINIA

szych dobrosąsiedzkich stosunków
polsko-niemieckich i jak bardzo
należy ich bronić.

w Polsce wespół z radością były
też obawy, że fakt ten wyzwolić
może siły niebezpieczne. Wielu
dmuchało na zimne, co też ma
swoje zalety.
Dziś można świętować obie rocznice, szczególnie tu, gdzie jesteśmy,
na pograniczu. Obie są bowiem
rocznicami wolności i są ze sobą
powiązane. Nie byłoby obalenia

Powitanie Piłsudskiego w Warszawie 10 listopada 1918 r.
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wówczas, 12 listopada 1989 r.,
nie było wiadomo, co przyniesie
przyszłość i czy symbol z Krzyżowej
napełni się znaczeniami, które
niósł ze sobą. Podczas gdy w Niemczech była spontaniczna radość
z obalenia muru berlińskiego,

Mur berliński 10 listopada 1989 r.

muru i święta wolności w Berlinie,
gdyby nie wolność Polski – ta z roku
1918 i 1989. Przypomina o tym m.in.
fragment muru ze Stoczni Gdańskiej, który stoi przy Bundestagu.
Czas wiąże wydarzenia, wiąże je
historia i ludzie.

Policjanci nie ustalili niczego

OFICJALNIE współpraca polskiej i niemieckiej policji jest
wzorowa. Dobrosąsiedzkie relacje polsko-niemieckie są
najlepsze od tysiąca lat. Ale nie w przygranicznym Blankensee
koło Szczecina, gdzie z powodu niepoprawnych politycznie
wpisów na gminnym portalu internetowym trzeba było zamknąć
Księgę Gości.
OBRAŹLIWE wpisy dotyczyły
dwóch bolesnych kwestii: polskiego
złodziejstwa i polskiego chamstwa.
Złodziejstwa, bo wszystkie kradzieże w okolicy przypisywane są
Polakom, chamstwa, bo od kilku
lat małe jeziorko Obersee jest regularnie okupowane i zaśmiecane
przez Polaków. Olaf Lesener, społeczny redaktor portalu HYPERLINK „http://www.blankensee.de”
www.blankensee.de, miał już dość
zabawy w cenzora i Księgę Gości
skasował. W ten sposób zniknęło
jedyne miejsce, w którym frustracja miejscowych mogła znaleźć
ujście. Ujście zniknęło – problem
pozostał. Co gorsza – nabrzmiał.
Z pomocą pośpieszyła Rada
Prewencyjna w Löcknitz, doradcze
ciało społeczne powołane przez
burmistrza m.in. do rozwiązywania nabrzmiałych problemów
sąsiedzkich, zwłaszcza polskoniemieckich. Zwołano spotkanie
w znanej na pograniczu „Gospodzie
u Alicji”, zaproszono urzędników,
policjantów z Polski i Niemiec
oraz posła do landtagu.
I oczywiście mieszkańców gminy
Blankensee, z których przynajmniej co drugi padł ofiarą transgranicznej przestępczości. W wiosce
obiecywano sobie wiele po tym
spotkaniu, bo po raz pierwszy
zaproszono także polskich stróżów
prawa. Atmosferę wyczekiwania
wzmógł reportaż o mopedach

uprowadzonych z Blankensee
wyemitowany przez popularną
stację NDR 2 akurat w przeddzień
spotkania, 10 października 2014.
Na podium zasiedli: Reinhard

i Behrends) oraz ich polscy koledzy po fachu – inspektor Rafał
Konarski z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Szczecinie i aspirant
Dariusz Kłodziński z komisariatu
w Mierzynie. Po drugiej stronie
stołu znalazło się kilkudziesięciu
mieszkańców Blankensee i okolic,
w tym troje Polaków. Jak się później
okazało, na sali obecny był także
poseł do landtagu MeklemburgiiVorpommern Heinz Müller (SPD).
Dotychczas podobne dyskusje odbywały się głównie w dość

W „Gospodzie u Alicji” od lewej: aspirant Dariusz Kłodziński (Mierzyn),
insp. Rafał Konarski (KWP Szczecin), insp. Rüdiger Behrens (Bundespolizei
Pasewalk), Reinhard von Hirschheydt (Rada Prewencyjna, Löcknitz), Undine
Fot. Witold BACHORZ
Segebarth (Kripo Anklam).
von Hirschheydt, p.o. szef Rady Prewencyjnej, Stefan Müller,
burmistrz Blankensee, komisarze
policji z Pasewalku i Anklam (pani
Segebarth, panowie Chappeuzeau

zamkniętych kręgach, a publiczność stanowili w najlepszym razie
dziennikarze bądź eksperci.

Dokończenie na str. II

Fot. AP

denburskiej, w Muzeum Pamięci
Muru Berlińskiego (Bernauer
Strasse), wzdłuż 12-kilometrowej
linii muru od mostu przy Bornholmer Strasse do Oberbaumbrücke,
która oświetlona zostanie lampionami. Zapowiedziany jest udział
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Dyskusja w Blankensee
Witold BACHORZ

11 listopada rocznicowe uroczystości i spotkania odbędą się
w całej Polsce, w Zachodniopomorskiem i Szczecinie także.
Ich program jest łatwo dostępny.
W weekend 7-9 listopada warto
też być w Berlinie. Przygotowano
tam bardzo bogaty program obchodów 25. rocznicy obalenia muru.
Odbędą się przy Bramie Bran-

wybitnych artystów i czołowych
polityków.
W Polsce wciąż chętnie przypomina się słowa Wielkiego Księcia
z „Nocy listopadowej” Stanisława
Wyspiańskiego, że „listopad to
u Polaków niebezpieczna pora”,
odwołujące się do wybuchu powstania 1830 roku. Nie wywalczyło
ono dla Polski wolności, choć taki
był jego cel.
Na wolność przyszło czekać
długo. Może to slogan, ale łatwiej
ją chronić i w niej się doskonalić,
jeśli nie jest się samemu, lecz
w rodzinie wolnych narodów,
których nie dzielą mury. Nie
wszędzie jeszcze tak jest, także
w Europie. Listopadowe rocznice
przekonują jednak, że to wolność
ostatecznie zwycięża.
Rankiem 10 listopada 1918
roku Józef Piłsudski przyjechał
do Warszawy pociągiem z Berlina.
Rano 10 listopada 1989 roku
pękał mur berliński.
Czas łączy wydarzenia i każe
o nich myśleć razem. Jako że na
czas wpływu nie mamy, można
domniemywać, że taka jest też
wola siły wyższej.
Bogdan TWARDOCHLEB

Byłoby lepiej dla naszych narodów

Buty małej Renaty
Erich BUSSE
PEWIEN polski nauczyciel przechodzi na emeryturę
i postanawia napisać książkę o dziejach rodzinnej wsi. Przez
wieki należała ona do Niemiec, więc postanawia nie zaczynać
opowieści dopiero po 1945 roku.
ZBIERAJĄC materiały, natrafia
na zbrodnię ze stycznia 1945 roku.
Radziecki żołnierz zastrzelił wtedy
w tej wsi dwie niemieckie rodziny razem z dziećmi, ewangelicką
i katolicką, oraz Polaka – robotnika
przymusowego.
Ten Polak został z Niemcami.
Było mu z nimi dobrze. Próbował
ich ratować i został zastrzelony
jako pierwszy. Pierwsze minuty
jego wolności stały się ostatnimi
minutami jego życia.
Inny Polak, który mówił także po
rosyjsku, uratował wielu Niemców,
wśród nich katolickiego proboszcza.
Stanął przed nimi i osłonił ich sobą.
Kiedy ziemia była już rozmarznięta, prowizorycznie pogrzebano
zamordowanych. Jeśli ktoś z niemieckich mieszkańców wsi wcześniej nie uciekł, został wypędzony.
Z Niemcami odeszła jej zbiorowa
pamięć. Do wsi przybyli Polacy,
którzy przynieśli swoje historie
i swoją pamięć z Wołynia czy też
Litwy. Oni też zostali wypędzeni ze
swoich stron, swej ojczyzny. Również i oni nie wybierali sobie losu.
Powojenna propaganda mówiła,
że tereny, w których zamieszkali
i gdzie urodził się nauczyciel, są
odwiecznie polskie. Dlatego usunięto stąd wiele śladów kultury
niemieckiej.
***
Nikt z nas nie może jednak żyć
bez przeszłości. Gdy mija czas,
wraca to, do czego nie chcieliśmy
się przyznać i o czym chcieliśmy
zapomnieć.

Dotyczy to także Polaków. W latach 80. niejeden z mieszkańców
wsi Karszyn (niem.: Karschin;
gm. Kargowa) zaczął pytać, kto
mieszkał w tym domu, w którym
ja teraz mieszkam, co było kiedyś
w tej szkole, w której ja pracuję.
Okazało się przede wszystkim,
że mieszkali i pracowali tam ludzie
tacy sami jak oni, jak my. Chcieli
być szczęśliwi, a wykorzystała ich
wielka polityka. Zanim nadeszła
katastrofa, zostali zapędzeni do
gnębienia innych.
Tadeusz Mąkosa (tak nazywa
się ów nauczyciel) przekonał proboszcza i mieszkańców Karszyna,
że ofiarom mordu z 1945 roku
należy się normalny pochówek.
W Polsce i Niemczech próbował
znaleźć ich krewnych. W Polsce
znalazł krewnych rozstrzelanego
robotnika. Dopiero od niego dowiedzieli się o losie swego wujka.
Zabitych ekshumowano. Znaleziono przy nich niemieckie kartki
na żywność, mydło i inne towary,
bo gdy żyli, kartki było potrzebne
na wszystko. Tylko śmierć w każdym czasie była dostępna. Zawsze
za darmo.
Przy małej, ledwo dwuipólletniej Renacie znaleziono parę
dziecięcych butów. Jej los jest
szczególnie poruszający. Była za
mała, żeby dosięgły ją kule. Została
przy zabitej matce, wczepiła się
w nią kurczowo i zamarzła. Tak
ją znaleziono.

Dokończenie na str. IV
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■■ MINĘŁA pierwsza rocznica
śmierci Tadeusza Mazowieckiego.
■■ W NOCY 9-10 listopada
1989 r. upadł mur berliński.
■■ ĆWIERĆ wieku po zjednoczeniu Niemiec 75 proc. mieszkańców landów wschodnich
i 50 proc. mieszkańców landów
zachodnich ocenia pozytywnie
skutki zjednoczenia.
■■ 7-9 LISTOPADA odbędzie się
w Dreźnie Kongres Federalnego
Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Nagrodę „Dialogu”
otrzyma Lech Wałęsa.
■■ OTWARTO Muzeum Żydów
Polskich w Warszawie. W niedzielę (2 listopada) w Muzeum
Żydowskim w Berlinie (godz.
16.30) odbędzie się debata o życiu
Żydów we współczesnej Polsce.
Uczestnictwo zapowiedział dr
Dariusz Stola, dyrektor muzeum
warszawskiego.
■■ NIEMIECKIE Archiwa uruchomiły centralny portal grupujący ich zasoby. Mogą z niego
korzystać wszyscy zainteresowani. Umożliwia on dostęp do
ponad 5 mln zestawów danych
z 25 głównych archiwów RFN
oraz innych miejsc. Dotyczą także dawnych ziem niemieckich.
Adres: www.archivportal-d.de.
■■ WEDŁUG Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej
(OECD) Niemcy przyjmują największą po USA liczbę uchodźców
i imigrantów.
■■ PRZEZ pięć lat nie będzie
można oglądać w Berlinie ołtarza
pergamońskiego. Powodem jest
remont części Muzeum Pergamońskiego, choć samo muzeum
jest czynne.
■■ TEGOROCZNI laureaci Nagrody Polsko-Niemieckiej (20
tys. euro) to Centrum Edukacji
i Spotkań Zamek Trebnitz (Bildungs- und Begegnungsstätte
Schloss Trebnitz) i Międzynarodowy Dom Spotkań z Młodzieżą
w Oświęcimiu. Nagroda zostanie
wręczona 19 listopada w czasie Forum Polsko-Niemieckiego
w Berlinie.
■■ 7 PAŹDZIERNIKA zmarł
Siegfried Lenz, pisarz urodzony w 1926 r. w Ełku, przyjaciel
Polski, autor m.in. książek poświęconych stronom rodzinnym,
jak „Lekcja języka niemieckiego”
i „Muzeum ziemi ojczystej”.
■■ KLINIKA Miejska w Görlitz
i Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu podpisały kolejne
porozumienie o współpracy. Od
2012 r. wrocławscy studenci mogą odbywać praktyki lekarskie
w Görlitz. Wymiana zostanie dopełniona współpracą naukową.
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Dyskusja w Blankensee Sporna Stela Pamięci
HISTORIA

Dokończenie ze str. I
Raczej unikano publicznego konfrontowania
drażliwego tematu przestępczości granicznej z samymi poszkodowanymi w obawie, że wywoła to
niekontrolowane emocje. W tym sensie dyskusja
w Blankensee mogła być pionierska.
Mogła być, ale nie była. Kto spodziewał się przełomu, cudownej recepty albo chociażby deklaracji
zdecydowanych działań, ten zawiódł się srodze.
Spotkanie zaczęło się według znanego schematu:
policjanci z obu stron granicy przedstawili statystyki, opisali stosowane procedury, poinformowali
o obiektywnych trudnościach, a następnie oznajmili, że stan bezpieczeństwa na pograniczu jest
relatywnie i tak zadowalający. Powołano przecież
wspólne patrole polsko-niemieckie, przestępczością
transgraniczną zajmują się specjalne sekcje, które
o zdarzeniach powiadamiają oficerów łącznikowych
w Świecku, notabene oddalonym od Blanksensee
o dobre ponad 200 km.

Mieszkańcy Blankensee na sali jeszcze przed dyskusją


Fot. Witold BACHORZ

Wykrywalność przestępstw w rejonie Löcknitz
oscyluje wokół 13 proc. Owszem, kradzieże to spora
uciążliwość, ale taka jest przecież nasza rzeczywistość – mówiono na spotkaniu. Poza tym złodzieje
są sprytni, działają przeważnie nocą i przeważnie
w rękawiczkach, nie zostawiają zbyt wielu śladów
ani wizytówek, co znacznie utrudnia późniejsze
śledztwo.
Jak można było przewidzieć, tego rodzaju wyjaśnienia nie uspokoiły mieszkańców. Z sali zaczęły
padać konkretne przykłady z ostatnich lat i miesięcy,
świadczące o bezradności organów ścigania po obu
stronach granicy i braku komunikacji między nimi.
Przy czym nie chodziło tylko o barierę językową
między polskimi a niemieckimi policjantami, lecz
o spory kompetencyjne między poszczególnymi
formacjami. Kiedy z magazynów w Schmölln (przy
autostradzie A11) zniknęły hurtowe ilości środków
ochrony roślin, długo zastanawiano się, kto ma
prowadzić śledztwo: policja landowa czy federalna. A gdy już ustalono, że landowa, to powstała
poważna wątpliwość: z którego landu? Schmölln
leży przecież na granicy Meklemburgii-Pomorza
Przedniego i Brandenburgii.
Szef firmy Agrar GmbH, jednej z najbardziej
poszkodowanych w Blankensee, skarżył się, że
w ciągu zaledwie pół roku złodzieje uprowadzili dwie
drogie koparkoładowarki, drobniejszego sprzętu nie
licząc. Działania policji niemieckiej każdorazowo
ograniczały się do spisania protokołu, wyrażenia
współczucia, a następnie umorzenia śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy. Zdesperowani rolnicy
usypali na granicy wał z kamieni, ale i on niewiele

pomógł. Stał się za to symbolem nowego klimatu
w sąsiedzkich kontaktach Polaków i Niemców.
Jedyny jak dotąd przypadek wykrycia sprawcy policje obu krajów zawdzięczają skromnej
mieszkance Blankensee Simone Berger, która
wiosną 2013 roku na własną rękę przeprowadziła
detektywistyczne dochodzenie i odnalazła w polskich Rzędzinach skradzionego w Blankensee
cielaka. Osobiście pofatygowała się na komisariat w polskim Mierzynie z obfitym materiałem
dowodowym (film na DVD) i doprowadziła do
pomyślnego „odbicia” zwierzaka. Złodziej jednak
nie został ukarany, ponieważ… nie przebywał
w miejscu zameldowania. Poza tym pani prokurator
z Prokuratury Szczecin-Zachód akurat poszła na
urlop macierzyński, a gdy wróciła, okazało się, że
brakuje jakiegoś kwitka z policji w Pasewalku.
Sprawa utknęła w martwym punkcie, bowiem aby
postawić zarzuty złodziejowi cielaka, potrzebna
jest międzynarodowa pomoc prawna.
Czy rzeczywiście, aby odzyskać kosiarkę, wiertarkę albo uprowadzonego cielaka potrzebna jest
pomoc Interpolu? Rzecz w tym, że przygraniczna
przestępczość nie jest wcale domeną międzynarodowych gangów, ale… No właśnie, z ustaleniem
profilu sprawców też jest problem. Wygląda na to,
że kradną sprawcy indywidualni i niezrzeszeni,
ale brakuje dokładnych danych, skąd pochodzą
i jakim stopniem profesjonalizmu dysponują.
Zakłada się więc, że wszyscy pochodzą z Polski.
Mieszkańcy Blankensee, Niemcy i troje Polaków,
którzy przyszli na spotkanie, nie liczyli wcale na
wielki przełom w sprawie. Mieli cichą nadzieję,
że skoro spotkali się wreszcie niemieccy i polscy
policjanci przygraniczni, to może wymienią się
adresami, numerami telefonów komórkowych,
wizytówkami, wytypują kogoś, kto jako tako posiadł oba języki, by w razie kolejnej kradzieży nie
musieli wzywać śmigłowców ani depeszować do
oficera łącznikowego w mitycznym Świecku, tylko
po prostu mogli do siebie zatelefonować.
Nic takiego nie nastąpiło. Spotkanie bardziej
przypominało seans terapeutyczny przeprowadzony
w celu rozładowania złych emocji, tyle że ich nie
rozładowało. Gdy były burmistrz Blankensee Alfons
Heimer, emerytowany urzędnik Bundeswehry,
który przez cztery lata przed emeryturą pracował i mieszkał w Szczecinie, znany z pogodnego
i spokojnego usposobienia, w końcu nie wytrzymał
i zarzucił obecnemu na sali posłowi SPD Heinzowi
Müllerowi programową bezczynność, ten – jak
przystało na polityka – odparł z uśmiechem, że
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przypada
najwięcej policjantów na jednego mieszkańca.
* * *
Niezamierzoną puentą spotkania w Blankensee
stał się komunikat policji z Anklam, który ukazał
się dosłownie kilka dni później: „W dniach 14
i 15 października przeprowadzono na pograniczu
wspólną akcję polskich i niemieckich policjantów.
Uczestniczyło w niej ponad 100 funkcjonariuszy.
Niestety, z uwagi na gęstą mgłę i niesprzyjające
warunki atmosferyczne nie udaremniono żadnego
zabronionego czynu transgranicznego. Zatrzymano
natomiast dwóch kierowców bez ważnych uprawnień
oraz jednego podejrzanego o jazdę pod wpływem
środków odurzających. Można zatem stwierdzić, że
akcja była potrzebna”.

Witold BACHORZ
■■ Szczecinianin, mieszkaniec gminy Blankensee

Na marginesie roszczeń ZPwN

Zawrót głowy?
W OSTATNICH tygodniach w niektórych
mediach w Polsce można było przeczytać
o roszczeniach niemieckiej Polonii dotyczących skonfiskowanego w 1940 r. majątku
Związku Polaków w Niemczech. Padały
znaczne kwoty, które pobudzały dość zażarte
dyskusje i spory. Głosy części ich uczestników
trudno było jednak uznać za merytoryczne.
Przede wszystkim odzwierciedlały głęboką
niechęć i uprzedzenia do współczesnych
Niemiec.
Piszący o polonijnych roszczeniach nie
zadali sobie jednak trudu, by zbadać stan
prawny tej kwestii. Dzisiaj sprawy te są
bowiem przedawnione i z punktu widzenia
prawnego nie do ruszenia. Można więc zadać
pytanie, dlaczego zabiegi o odszkodowania
pojawiły się tak późno? Jakie stanowisko
w tej sprawie wcześniej zajmował Związek
Polaków w Niemczech?
Przypomnijmy, że w ostatnim czasie
Związek Polaków w Niemczech ponownie
wystąpił do władz RFN o odszkodowanie

za mienie organizacji utracone w 1940 r.
Kwota, jakiej zażądano: 1 mld euro, może
przyprawić o zawrót głowy. Pozew został
złożony w niemieckim sądzie w Berlinie
1 września, w rocznicę wybuchu drugiej
wojny światowej, co oczywiście miało być
symboliczne.
Nie znam treści pozwu, nie mogę więc
przedstawić argumentacji w nim zawartej.
Wątpię jednak, by przy obecnym stanie
prawnym takie działania zakończyły się
sukcesem. Sprawy tego typu, co trzeba
z naciskiem podkreślić, są przedawnione,
o czym prawnicy pozywających powinni
wiedzieć. Pozostaje natomiast polityczny
wydźwięk takich działań.
Problem zabiegów o odszkodowania dla
obywateli niemieckich polskiego pochodzenia
nie jest nowy. Ma już swoją długą historię,
choć jest sporo niewyjaśnionych kwestii.
Do problemu roszczeń odnosiły się różne
ustawy odszkodowawcze czy inne regulacje
prawne obowiązujące w RFN.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć
o ustawie federalnej o odszkodowaniach
z 1956 r. (Bundesentschaedigungsgesetz),
której zadaniem było zadośćuczynienie za
akty narodowosocjalistycznego bezprawia.
Następnie wymienić trzeba ustawy alianckie i inne zachodnioniemieckie, zwłaszcza
federalną ustawę o restytucji mienia (Bundesrueckentstattungsgesetz) z 1957 r. Na jej
podstawie można było odzyskać majątek
bezprawnie utracony w latach 1933-1945
lub otrzymać w zamian odszkodowanie.
Wiadomo, że Związek Polaków w Niemczech od końca lat 40. XX wieku zabiegał
o restytucję mienia. Pod koniec grudnia
1948 r. wystąpił w tej sprawie w imieniu 201
organizacji i stowarzyszeń. W latach 195568 przeprowadzono w niemieckich sądach
szereg postępowań o restytucję mienia, które
zakończyły się pozytywnie dla związku.
Dzisiaj, prawie 70 lat po zakończeniu
drugiej wojny światowej, upłynęły wszystkie
terminy składania roszczeń zgodnie z ustawami odszkodowawczymi i restytucyjnymi.
Mogę w tym miejscu jedynie zapytać: Ile
takich spraw było? Na jakich warunkach
zawarto ugody? Ile wypłacono pieniędzy?
Jak zostały wykorzystane? Dlaczego ewentualnie nie sporządzono wszystkich możliwych
w owym czasie wniosków o odszkodowanie?

Wokół ośrodka w Peenemünde

PONAD 150 osób, głównie uczniów z polskiego i niemieckiego
pogranicza, uczestniczyło 13 października w odsłonięciu
Steli Pamięci na parkingu Kienheide w Peenemünde (wyspa
Uznam). Upamiętnia ona sześciuset więźniów wywiezionych
13 października 1943 r. z obozu koncentracyjnego
w Doświadczalnym Ośrodku Rakietowym Peenemünde
do obozu koncentracyjnego i podziemnej fabryki Mittelbau-Dora
w górach Harzu. Więźniowie pracowali przy budowie rakiet V-2.
W UROCZYSTOŚCI uczestniczyli
uczniowie z Ahlbecku, Ückeritz,
Greifswaldu, Szczecina, Świnoujścia
i Wolina. Na steli umieszczono napis
w językach: polskim, francuskim,
angielskim, rosyjskim i niemieckim. Przypomina on, że w pobliżu
stała hala F-1, w której wytwarzano
broń V-2 i gdzie mieścił się obóz
koncentracyjny.
Tekst brzmi: „W nieludzkich warunkach pracowało tam od czerwca
1943 r. około 600 więźniów belgijskich, czeskich, francuskich, holenderskich, niemieckich, polskich
i sowieckich, których wykorzystywano do produkcji V-2 po porozumieniu między SS i kierownictwem
Ośrodka Doświadczalnego Wojsk
Lądowych Peenemünde (…). Stąd
13 października 1943 r. więźniowie
zostali wywiezieni do podziemnej
fabryki i obozu koncentracyjnego
pod zarządem SS Mittelbau-Dora
w Turyngii. Przy budowie rakiet
V-2 straciło życie około 20 000
więźniów”.
W okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości
z Francji, Polski i Niemiec mówili przede wszystkim o strasznym losie ofiar produkcji rakiet
w Peenemünde i podziemnych
zakładach w Harzu. – O ofiarach
tego bezprawia mówimy z wielka
pokorą – oświadczył w imieniu
rządu Meklemburgii-Pomorza
Przedniego Sebastian Schröder,
sekretarz stanu w landowym ministerstwie oświaty.
Tadeusz Oliwiński, kierownik
Wydziału Konsularnego Ambasady
RP w Berlinie, zwrócił uwagę na
szczególnie wielką cenę, jaką zapłaciła Polska w czasie drugiej wojny
światowej. – Polska była pierwszą
ofiarą drugiej wojny. Żadne inne
państwo nie było tak systematycznie
grabione po to, żeby mogło służyć
jako przestrzeń życiowa dla Niemców – mówił.
Regina Heubaum kierująca
miejscami pamięci Mittelbau-Dora opisywała okrutną codzienność
więźniów obozu, którzy pracując
przez długie miesiące w podziemnej
fabryce, nie wychodzili na światło
dzienne. Piekło Dory przeżył tylko
co trzeci z nich.

Bolesne wspomnienia jeszcze żyjących świadków odczytał Francoise
Bulfay z Komisji Dora-Ellrich działającej w ramach francuskiej Fundacji
Pamięć Deportacji (Fondation pour
la Mémoire de la Déportation).
Louis Garnier, były więzień obozu
koncentracyjnego Mittelbau-Dora (nr
44259), apelował do uczniów z Polski
i Niemiec, aby nie pozwolili na to, by
podobne bezprawie kiedykolwiek się
powtórzyło. Jean Pierre Thiercelin,
kolejny przedstawiciel francuskiej
fundacji, aktor i pisarz, którego
ojciec przeżył obóz Mittelbau-Dora,
sugerował, aby negatywne odczucia
przemieniać w pozytywne i dzięki
temu kontynuować w przyszłości
walkę o sprawiedliwość, która zaczęła się w przeszłości.
To, że ustawienie Steli Pamięci
poświęconej ofiarom produkcji
rakiet w Peenemünde ma nie tylko
zwolenników, lecz i przeciwników,
było podczas uroczystości więcej
niż wyraźne. Przed odsłonięciem
steli „nieznani sprawcy” zamazali
ją, skutkiem czego powstały szkody
na około 1500 euro. Policja prowadzi
dochodzenie.
Na parkingu Kienheide, który był
13 października pusty, zaparkowano
tuż przed stelą cztery samochody,
co ewidentnie miało przeszkodzić
uroczystościom. Rzucało się również w oczy to, że w ceremonii nie

uczestniczyło ani Muzeum Historyczno-Technicze w Peenemünde,
ani przedstawiciele gminy.
Günter Jikieli, organizator uroczystości z ramienia Polsko-Niemieckiego Forum Kultury Ujścia
Odry, był jednak nastawiony bojowo:
– Przeciwnicy mogli wprawdzie
zakłócić naszą uroczystość, lecz
nie mogli jej udaremnić – mówił.
Uroczystość upamiętniającą ofiary produkcji rakiet w Peenemünde
i Mittelbau-Dora Polsko-Niemieckie
Forum Kultury Ujścia Odry zorganizowało po raz drugi.

Martin HANF
■■ Nauczyciel IX LO w Szczecinie
15 października dziennik „OstseeZeitung” poinformował, że gmina
Peenemünde domaga się, by organizatorzy uroczystości przenieśli Stelę
Pamięci w inne miejsce. Gmina nie
wyraziła zgody, by ustawić stelę na
parkingu, który jest jej własnością.
Gazeta podaje, że wcześniej była
mowa o ustawieniu steli za płotem
parkingu, na terenie należącym
do Fundacji Ochrony Środowiska.
„Ostsee-Zeitung” cytuje Christana
Höhna, przedstawiciela urzędu
okręgu Nord, na terenie którego
leży gmina, że miejsce (parking), na
którym ustawiono stelę, jest niegodne
(„unwürdig”). „Tu została podeptana
demokracja” – stwierdził Höhn.

(b.t.)
(O dyskusjach wokół koncepcji prezentowania historii w Muzeum Historyczno-Technicznym
w Peenemünde obszernie pisał
we wrześniowym wydaniu „przez
granice” Andrzej Kotula. Do sprawy
powrócimy).

Uczniowie IX LO ze Szczecina przy Steli Pamięci 

Termin podnoszenia takich spraw upłynął
także w przypadku b. NRD. Na obszarze tego
państwa ZPwN również posiadał znaczny
majątek. Sprawy te uregulowano w wyniku
zjednoczenia Niemiec. RFN wydała zarządzenia, które odpowiadały ustawodawstwu
restytucyjnemu. I tak organizacje, które
w latach 1933-45 były prześladowane ze
względów rasowych, politycznych, religijnych
albo światopoglądowych i z tych powodów
utraciły majątek, mogły zgodnie z par. 1
ustęp 6 Ustawy majątkowej (Vermoegensgesetz) domagać się zwrotu (Naturalrestitution), a w razie niemożności takowego
zażądać odszkodowania. Roszczenia te miały
być zgłaszane do 30 czerwca 1993 r. Na
moje pytanie skierowane do ministerstwa
finansów RFN, czy ZPwN skorzystał z tego
prawa, uzyskałem odpowiedź odmowną.
Dlaczego związek nie uczynił tego? Przecież
zaniechanie skorzystania z takiej możliwości było działaniem na niekorzyść związku
i połączonych z nim organizacji.
***
Ten pobieżny przegląd stanu prawnego
pokazuje, że dzisiejsze zabiegi ZPwN są
dalece spóźnione, o ile w ogóle uzasadnione.
Przekroczono wszystkie terminy. Składanie
dzisiaj wniosków jest bezprzedmiotowe, skłania do traktowania ich w kategoriach nie

ROZMOWA

prawnych, lecz czysto politycznych. Zdają
sobie z tego zapewne sprawę autorzy tych
zabiegów. Ale muszą być przecież powody
takich wystąpień.
We wspomnianych artykułach domagano
się zdecydowanej interwencji władz polskich
w tej sprawie. A ponieważ interwencja
taka, nawet gdyby została podjęta, nic by
nie dała, pojawiłaby się kolejna okazja do
uderzenia w oficjalną linię polskiej polityki
wobec Niemiec.
Czy takie wystąpienia Warszawy służyłyby relacjom polsko-niemieckim i samemu
związkowi? Czy jego władze nie powinny
dokładnie zbadać sposobu traktowania przez
siebie tej sprawy w przeszłości, sprawdzić, czy
doszło lub nie doszło do jakichś zaniedbań
ze strony organizacji?
Miliardowe roszczenia dobrze wyglądają
w druku i politycznych pyskówkach, ale
czy nie wskazują na niebezpieczeństwo
całkowitego oderwania się ich rzeczników
od rzeczywistości?

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Profesor, historyk specjalizujący się w historii najnowszej, historii Niemiec, integracji
europejskiej, stosunkach polsko-niemieckich
w XX w., międzynarodowych badaniach
podręcznikowych, dyrektor Centrum Willy’ego Brandta we Wrocławiu.

Fot. Noemi JANKOWSKI

Koniec współpracy transgranicznej z Rosją?

Rzadko jeżdżę
do Kaliningradu
Rozmowa ze Zdzisławem Olszewskim, dyrektorem sekretariatu
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk
– EUROREGION Bałtyk to najbardziej wielostronny euroregion na
granicach Polski. Jak
wygląda współpraca
w tak skomplikowanym
organizmie?
– Wielostronność
została jako wyróżnik,
ale czy intensywność
współpracy też? Mam
wątpliwości. Jeśli chodzi o nowy okres
programowania, obejmujący lata 2014-2020,
martwimy się, szczególnie że nie ma w tej
chwili programu, który dawałby szanse na
intensyfikację współpracy transgranicznej przede wszystkim między stronami
polską a rosyjską. Tym bardziej jest to
smutne, że właśnie samorządy były u nas
polem bardzo dobrej współpracy między
mieszkańcami obwodu kaliningradzkiego
i naszych województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Podczas szesnastu lat
istnienia euroregionu gminy polskie i ich
odpowiedniki rosyjskie zrealizowały około
trzystu tzw. małych projektów, maksimum
do 40 tys. euro, które były dla nich bardzo
wygodne. Dobry był zwłaszcza okres przed
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
i lata późniejsze, kiedy prowadziliśmy
duży program norweski. Teraz programy
norweskie są korzystne dla dużych odbiorców, małych nie dotyczą. Euroregion
ma ogromnie trudną sytuację.
– W latach 2007-13 funkcjonował unijny
program współpracy Litwa – Polska – Rosja.
– Uważam, że nie został dobrze wykorzystany. Nie wykorzystano nawet wszystkich
środków, jakie gwarantował. Realizowaliśmy w nim kilka projektów na szczeblu
całego euroregionu. Kończymy ostatni,
dotyczący kontaktów instytucji kultury
m.in.: konserwatorów zabytków z Polski,
Rosji i Litwy, i kończy się tym współpraca
transgraniczna w tej części euroregionu.
W nowym okresie finansowania będzie
funkcjonował program Polska – Litwa,
do którego my nadal nie będziemy mieli
dostępu, bo polski obszar euroregionu
nie graniczy z Litwą. Litewskim członkiem euroregionu jest Kłajpeda, a to
jest obszar działania zupełnie innego
programu. Liczyliśmy na program Polska
– Rosja, który byłby dla nas bardzo ważny,
ale nie wiadomo, czy ruszy. Nie będzie
roku kultury polskiej w Rosji i rosyjskiej
w Polsce, w którym mieliśmy realizować
dwa duże projekty. Mam więc poważne
obawy o dalsze funkcjonowanie euroregionu na granicy polsko-rosyjskiej. Ale
nie rezygnujemy. Szukamy możliwości
zdobywania funduszy.

– Euroregion to nie tylko Rosja.
– Szwedów i Duńczyków nie za bardzo
interesują samorządy. Szwedzi kochają
projekty za 2,5-3 mln euro, chętnie organizują konferencje i spotkania polityczne
na szczeblu wyższym. Co to obchodzi naszą
gminę? Mało. Co prawda w naszej części
euroregionu są gminy duże, myślę o Gdańsku
i Gdyni, ale większość to gminy małe, które
potrzebują współpracy na swoim poziomie.
Ze Szwedami zrealizowaliśmy dotychczas
jeden czy dwa projekty, z Duńczykami też.
Bornholm to jest mała wyspa. Zimą trzeba
lecieć przez Kopenhagę. To straszny koszt.
– Czy więc współpraca euroregionalna
ze Skandynawią zamarła?
– W Gdańsku przygotowywana jest polsko-skandynawska konferencja, na której
będzie mowa o umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego i odtworzeniu szkolnictwa
zawodowego. Niemcy, Austria i Belgia
nie mają praktycznie bezrobocia wśród
młodzieży. Patrzmy na nich. Niemcy mają
szkoły zawodowe związane z zakładami
pracy, świetnie przygotowujące młodzież.
To bardzo interesuje Szwedów i Duńczyków.
Z kolei w Szwecji silne jest umiędzynarodowienie uniwersytetów. Byłem zdumiony,
gdy dowiedziałem się, że w Karlskronie
70 proc. tamtejszych studentów pochodzi
z Azji Wschodniej.
– Co będzie z kontaktami z Rosją?
– Gdybym umiał przewidzieć… W perspektywie nie ma nic. Mam nadzieję, że
prędzej czy później to się odwróci, bo kontakty są potrzebne. Światełkiem w tunelu
jest mały ruch graniczny, który nie został
przerwany, kwitnie i my go popieramy. On
interesuje jednak indywidualnych odbiorców, to nie jest zorganizowana wymiana.
– Jeździ pan do Kaliningradu?
– Bardzo rzadko, a kiedyś co najmniej
raz w miesiącu. Nawiązaliśmy notabene
dobrą współpracę z tamtejszą Polonią.
– Czy zwykli mieszkańcy Kaliningradu
chcą współpracy z Polską?
– Chęć współpracy jest nadal duża. Ludzie
wiedzą i widzą, że mają z tego korzyści.
Zmiany w euroregionie nastąpią jednak
dopiero wtedy, gdy przyjdzie odpowiedni
wiatr z Moskwy. Władza w Kaliningradzie
sama nie zrobi nic.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB
Euroregion Bałtyk powstał w 1998 roku.
Tworzą go okręgi: Blekinge, Kalmar i Kronoberg (Szwecja), Bornholm (Dania), okręg
kłajpedzki (Litwa), okręg kaliningradzki
(Rosji) oraz województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie (Polska). To ogromny
obszar po obu stronach Bałtyku, ponad 5,6
mln mieszkańców.

KONKURS

Transgraniczne spotkania
WSZYSCY, którzy w ostatnich pięciu latach byli
uczestnikami lub beneficjentami projektów
realizowanych przy wsparciu Funduszu Małych
Projektów INTERREG IV A i są autorami zdjęć
w ciekawy sposób ukazujących ich przebieg,
są zaproszeni do udziału w naszym konkursie
fotograficznym.
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Pomerania i Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA e.V ogłaszają konkurs fotograficzny
„Chwile transgranicznych spotkań. Fundusz Małych
Projektów INTERREG IV A w obiektywie”.
Zachęcamy do przesyłania zdjęć z projektów,
które realizowane były w latach 2009-2014 przy
wsparciu unijnym z Funduszu Małych Projektów
INRERREG IV A 2009-2011 i Funduszu Małych
Projektów – Kontynuacja. Konkurs skierowany jest
do beneficjentów i uczestników projektów zarówno
w polskiej, jak i niemieckiej części euroregionu.
Najlepsze zdjęcia, które wybierze jury, trafią do
kalendarza na 2015 rok. Termin nadsyłania prac
w formie elektronicznej lub pocztą (płyta CD/DVD):

20 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura FMP/
SPF Büro).
Pliki zdjęciowe (format jpg lub tiff mniejszy niż
5 MB) i wypełniony formularz zgłoszenia należy
przesyłać na adres:
– uczestnicy polscy: ola.warska@pomerania.org.pl
lub (na płycie CD/DVD): Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego
164, 71-335 Szczecin (dopisek: Konkurs fotograficzny)
– uczestnicy niemieccy: regina.werner@pomerania.
net lub (na płycie CD/DVD): Kommunalgemeinschaft
Europaregion POMERANIA e.V., Ernst-ThälmannStr. 4, D – 17321 Löcknitz 7 (dopisek: Fotowettbewerb).
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronach internetowych www.pomerania.org.pl i www.pomerania.net.

III

WYBIERZMY SIĘ

■■ W MUZEUM Ernsta Barlacha w Güstrow (Meklemburgia)
otwarto wystawę „Od Klingera
do Kanoldta. Grafika krajów
niemieckojęzycznych w kolekcji
Muzeum Narodowego w Szczecinie”. Jej kuratorami są: dr Ewa
Gwiazdowska, dr Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe) i dr
Volker Probst (Muzeum Ernsta
Barlacha). Obszerny katalog opracowała dr Ewa Gwiazdowska.
W Güstrow prezentowanych jest
około sześćdziesięciu grafik m.in.
takich mistrzów, jak: Max Liebermann, Käthe Kollwitz, Max Klinger, Lovis Corinth, Max Pechstein,
Max Slevogt, Emil Orlik, Egon
Schiele, Emil Nolde, Ernst Barlach, Alfred Kubin, Paul Klee oraz
wybitnych artystów związanych
z niemieckim Szczecinem, w tym
Otto Hettnera, autora fresków
w Muzeum Miejskim, i Franza
Friedricha Schütta, współtwórcy
powołanego w 1916 r. Pomorskiego
Związku Artystów (Pommersche
Künstlerbund). Wystawa, nad którą
patronat sprawują ambasador
RP w Berlinie Jerzy Marganski
i ambasador RFN w Warszawie
Rolf Nikel, czynna będzie do 18
stycznia 2015 r. (szczegóły: www.
ernst-barlach-stiftung.de). Następnie zostanie pokazana w Szczecinie.
■■ W GREIFSWALDZIE od 19
do 29 listopada trwać będzie doroczny polenmARkT – 18. Festiwal Kultury Polskiej. Wystąpią
m.in. grupy muzyczne: Dezerter
(21.11), hiphopowy napszyklat
(22.11), VooVoo (28.11), zaśpiewa
Julia Marcel (29.11). Teatr Kana
i czeski Teatr Krepsko przedstawią
„Hotel Misery deLuxe” (19.11),

zaplanowano spotkania literackie
z Janem Holtenem, Grzegorzem
Kasdepke, Anną Onichimowską,
Pawłem Beręsewiczem, Magdaleną
Parys, Brygidą Helbig, Jackiem
Denehlem i Szczepanem Twardochem, zaprezentowane zostaną
filmy dokumentalne z festiwali
w Neubrandenburgu i Szczecinie.
Będą wystawy, bajki dla dzieci, wieczory w kawiarniach. Greifswald
zaprasza. Szczegóły: www.polenmarkt-festival.de.
■■ DO 16 listopada trwa w Berlinie
doroczny Europejski Miesiąc Fotografii. Jego centrum znajduje się
w dawnym Muzeum Kennedych
przy pl. Paryskim. Wystawy czynne
są w kilkuset galeriach w całym
mieście. W Polskim Instytucie
Kultury (Burgstrasse 27) Michał
Szlaga prezentuje wystawę „Stocznia” poświęconą rozbiórce Stoczni
Gdańskiej. W Martin-Gropius-Bau
czynna jest wystawa wielkiego Walkera Evansa (1903-1975), barwnej
fotografii z czasów pierwszej wojny
światowej i zbiorowa wystawa
„MemoryLab: powrót sentymentalnych”. W ifa-Galerie Berlin (Linienstr. 139) wystawa współczesnej
fotografii białoruskiej. Szczegóły:
www.mdf-berlin.de.
■■ TRWA internetowa sprzedaż
biletów na amerykańską rewię
na lodzie „Disney On Ice” Berlin,
Velodrom, 20-22 lutego 2015 r.).
Bilety: 35-61 euro (dorośli), 3044 euro (dzieci do lat 14). Rewia
zaprezentuje opowieści o Myszce
Miki, Kaczorze Donaldzie, Królowej
Śniegu itd. 
(b)
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Buty małej Renaty
Dokończenie ze str. I
* * *
27 września br. odbył się w Karszynie oficjalny pogrzeb zabitych.
Zostali pochowani w małych trumnach, w jakich chowa się dzieci.
Na uroczystość przybyli burmistrz i starosta, przedstawiciel
wojewody, proboszcz katolicki,
proboszcz polskiej gminy ewangelickiej z Zielonej Góry i ja, autor
tego artykułu, pastor ewangelicki
z Drezna.
Dlaczego zorganizowano tak
uroczystą celebrę? Tak wiele lat,
dziesiątki lat później? Nie o celebrę tu chodzi, lecz o coś zupełnie
podstawowego: o ludzką godność.
Hitleryzm wyznaczył sobie cel:
zamordować miliony ludzi. I jeszcze coś: wszystkim tym ludziom
miała być odebrana godność. Często pozbawienie godności było
pierwszym krokiem do zbrodni.
Wszystko to było głęboko nieludzkie i niechrześcijańskie. Było przestępstwem przeciw człowiekowi
i grzechem wobec Boga.
Zgodnie z chrześcijańskimi zasadami każdy człowiek ma prawo
domagać się wolności i godności
na podstawie faktu, że jest istotą
ulubioną przez Boga. Dlatego ten
oficjalny pogrzeb w Karszynie był
tak ważny.
Przyjechałem do Karszyna
z Niemiec, znam język polski
i wielu obecnych chciało ze mną
rozmawiać. Mówili: – Chcemy,
żeby nasz ból, nasze wspomnienia i nasi zmarli byli szanowani
i honorowani. Dlatego chcemy
uszanować ból innych, ich zmarłych i ich wspomnienia. To jest
nasz chrześcijański obowiązek.
Jedyna droga, którą od kultury
wojny i zniszczenia możemy iść
do kultury zaufania, pojednania
i pokoju.
Wielka liczba uczestników uroczystości na cmentarzu w małym
Karszynie dowodzi, jak to jest
ważne dla Polaków.

Pewna kobieta powiedziała
do mnie: – Wkrótce będę miała
90 lat. Ale do dziś nie mogę
zrozumieć, jak naród Goethego
i Schillera był zdolny do takich
zbrodni.
Nie mogłem na to pytanie
odpowiedzieć, bo sam tego nie
rozumiem.
***
Nie chcę milczeć o tym, że także w Polsce są problemy z kulturą
pamięci. Przez lata Polacy byli

w Polsce silne kontrowersje. Czy
w Niemczech kogoś one dziwią?
W Niemczech potrzebowaliśmy
dziesiątków lat, zanim większość
naszego społeczeństwa gotowa
była uznać niemieckie zbrodnie.
***
Zwyczajna uczciwość każe
stwierdzić, że wojną i przemocą nie da się rozwiązać żadnych
problemów świata, a tylko przysporzyć wielu, wielu nowych.
Problemy i traumy obciążają

Uroczystości na cmentarzu parafialnym w Karszynie
karmieni mitem, który głosił: nasz
naród jest ofiarą, my jesteśmy
czyści jak anioły.
W czasie okupacji Polska dowiodła, że ma wielu, bardzo wielu
bohaterów.
Jednak jest także druga, ciemna strona historii. Są zwyczajne
przestępstwa i przestępcy.
Do nich należy na przykład
mord na Żydach w Jedwabnem.
To bolesna drzazga w zbiorowym micie ofiary. Książki i filmy,
które mówią o niej, wywołują

Kazanie ■
w Karszynie
(fragmenty)
Prowadziłem już wiele pogrzebów. Niektóre były bardzo
wyjątkowe, wspominam je do
dziś. Na przykład kilka miesięcy
temu umarła kobieta, która miała jedenaścioro dzieci. Dziesięć
razy stała nad grobami swoich
dzieci, które zmarły przed nią.
Ostatnie dziecko, jedenaste, córka, chowało matkę.
Nigdy nie myślałem, że któregoś dnia będę uczestniczył w pogrzebie dwanaściorga Niemców
i jednego Polaka, którzy zostali
zamordowani 69 lat temu. (…)
Żołnierz radziecki w styczniu
1945 r. zastrzelił tu trzynastu
ludzi.
Nie wiemy, dlaczego. Może
Niemcy spalili jego wieś, może
Niemcy zamordowali jego rodzinę? Dwunastu zamordowanych
należało do narodu, który tyle
krzywd uczynił innym. Ale nie
oni byli winni temu, co stało się
we wsi tego żołnierza.
Tak to jest w czasie wojen.
We wszystkich wojnach ludzie
tracą zdrowie i życie. Prawda
przestaje być prawdą. Deptana
jest ludzka godność.
Hitlerowcy nie tylko mordowali ludzi i narody. Starali się
unicestwić pamięć o nich.
Mordowanie ludzi i narodów
to straszny grzech. Pozbawianie
człowieka godności to drugi
wielki grzech. I muszę dodać:

KALENDARIUM

Fot. Tadeusz MĄKOSA

potem następne pokolenia.
Dlatego z wielkim szacunkiem należy mówić o tym, że
w Jedwabnem powstał pomnik
ku czci pomordowanych Żydów.
To sposób, by przywrócić im
zrabowaną kiedyś godność.
Podobnie dzieje się w Czechach, gdzie dzisiejsi czescy
mieszkańcy Herlikovic w Karkonoszach chcą postawić pomnik
Niemcom, którzy zostali tam w latach 1945 i 1946 samowolnie rozstrzelani przez mieszkańców wsi.

***
Na naszych oczach trwa faktyczna wojna między Rosją a Ukrainą.
Wielokrotnie już okazało się, że
do dziś jest tam mało gotowości,
by zmierzyć się z mrocznymi rozdziałami okupacji hitlerowskiej
i dyktatury stalinowskiej.
A kto we własnej historii widzi wyłącznie czyny bohaterskie,
zbrodnie widząc tylko po stronie
przeciwnej, ten przeciwstawia
się uzdrowieniu duszy narodu
i przygotowuje grunt pod następną
katastrofę.
***
Po oficjalnych uroczystościach
nauczyciel Tadeusz Mąkosa mówił: – Przez ten pochówek przyznajemy, że tu przez setki lat
żyli Niemcy. Zwyczajni Niemcy,
dobrzy i mniej dobrzy. Widzimy
w nich ludzi, także w ich zmarłych,
bo i my chcemy być traktowani
jak ludzie. Bóg nie potrzebuje
bohaterów na polach bitew, lecz
ludzi, którzy zgodnie z Bożą wolą
pracują dla bliźnich, prawdy
i sprawiedliwości.
***
Kończy się uroczystość. Tadeusz Mąkosa kładzie na mogiłach bukiet kwiatów w kolorach
białym i czerwonym, w polskich
barwach narodowych. Wśród nich
są goździki. Mówi: – Zgodnie ze
starą chrześcijańską tradycją
wspominamy gwoździe, którymi
Chrystus został przybity do krzyża.
Byłoby lepiej dla naszych narodów, gdybyśmy mniej oglądali
się na bohaterów, a bardziej na
cierpiących.

Erich BUSSE
■■ Pastor, w latach 60. uczestnik
Akcji Znaki Pokuty, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”,
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i w roku 1989 r. współtwórca
demokratycznych ruchów wolnościowych w Berlinie Wschodnim,
laureat Nagrody św. Brata Alberta
Chmielowskiego.

RELACJA

Spotkania nad Odrą
to grzech pokolenia wojennego, ale ciąży on na następnych
pokoleniach Niemców. W Polsce
to jest mało znane, ale mnie to
bardzo zajmuje. Jako Niemca,
a przede wszystkim duszpasterza.
Jako księdza zajmuje mnie
też fakt, że Kościół niemiecki w tamtym czasie nie przeciwstawiał się ani zbrodniom,
ani ideologii, która do nich
doprowadziła. Moim zdaniem
wina Kościoła niemieckiego
jest o wiele większa niż wina
narodu, bo Kościół jest powołany przez samego Pana Boga
do pokoju i pojednania, a nie
do usprawiedliwiania wojny
i nienawiści.
Głęboko chylę czoła przed
wszystkimi, którzy przyczynili się
do tego, by przywrócić zamordowanym tu w 1945 roku ludziom
cześć i urządzić im przyzwoity
pogrzeb. Głęboko chylę czoła
przed wszystkimi, którzy chcą
oddać hołd wszystkim ofiarom
wszystkich wojen. Głęboko chylę
czoła przed wszystkimi, którzy
mówią: – Chcemy, żeby już nie
było wojen i nienawiści, lecz
pokój i pojednanie między narodami, religiami i kulturami.
Głęboko chylę czoła przed
wszystkimi, którzy w ten sposób
stają się prawdziwymi uczniami
Chrystusa.
Amen.

Pastor Erich BUSSE

Kwiaty składa Karl Lau z Rosow 
W ŻABNICY leżącej niedaleko
Gryfina rozległy się dzwony. Przed
kościołem parafialnym było wiele
samochodów na niemieckich rejestracjach i grupki ludzi serdecznie
witających się w językach polskim
i niemieckim. Potem szli na pobliski
cmentarz, aby poświęcić odnalezione na terenach poniemieckich
cmentarzy niemieckie tablice nagrobne i współczesną polską tablicę
dedykowaną byłym mieszkańcom
tych terenów.
Polski proboszcz i niemiecki pastor odmówili modlitwę, w której
towarzyszyli im licznie zgromadzeni
Polacy i Niemcy. Po uroczystości
wszyscy przeszli do świetlicy, gdzie
przy ciastach, kanapkach, kawie
i herbacie uczestniczyli w drugim
już Kolokwium Rosowsko-Żabnickim. Najpierw obejrzeli prezentację

Fot. Zbigniew PLESNER

o ośrodku artystycznym Schloss Bröllin, a następnie podzielili się wspomnieniami z ostatnich i pierwszych
dni powojennego pobytu w okolicach
Żabnicy. Żabnica leży nad Odrą,
a Rosow w Niemczech, po drugiej
stronie Odry.
Niemieccy uczestnicy kolokwium
wyrażali wdzięczność Polakom za to,
że dbają o dziedzictwo kulturowe tych
ziem, zachowane zabytki, ocalone
płyty nagrobne i pamięć o byłych
mieszkańcach. Polacy mówili o tym,
co zrobili, aby Żabnica była zadbana.
Współinicjatorami spotkań są:
prof. Bogdan Matławski z Uniwersytetu Szczecińskiego, od dzieciństwa
mieszkający w Żabnicy, miejscowy
proboszcz Bogusław Gurgul, ksiądz
kanonik dr hab. Cezary Korzec i Karl
Lau z Rosow.

Zbigniew PLESNER

■■ 31 PAŹDZIERNIKA. Święto Reformacji, 497. rocznica
wywieszenia przez Marcina
Lutra jego 95 tez na drzwiach
kościoła w Wittemberdze. Święto
obchodzone jest przez wszystkie
Kościoły protestanckie. Śpiewa
się w nich tego dnia hymn Lutra
„Warownym grodem jest nasz
Bóg” („Ein feste Burg ist unser
Gott”). W Kościołach protestanckich trwają przygotowywania
do 500-lecia reformacji.
■■ 1 LISTOPADA. Dzień Wszystkich Świętych (Allerheiligen),
święto w kościołach katolickim i luterańskim, kościołach
anglikańskich. W Kościele luterańskim Dzień Pamięci Świętych (Gedenktag der Heligen).
Święto w Polsce, w Niemczech
– w landach katolickich: Badenii-Wirtembergii, Bawarii,
Nadrenii-Palatynacie, Północnej Nadrenii-Westfalii, Saarze.
■■ 2 LISTOPADA. W Polsce
Dzień Zaduszny (Zaduszki).
■■ 9 LISTOPADA. Rocznica
„nocy kryształowej” 1938 r.
W nazistowskich Niemczech
płonęły synagogi, niszczono
żydowskie cmentarze i sklepy.
Spłonęła synagoga w Szczecinie.
■■ 9/10 LISTOPADA. 25. rocznica upadku muru berlińskiego.
■■ 11 LISTOPADA. Narodowe
Święto Niepodległości, 96. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.
■■ 11 LISTOPADA. 96. rocznica podpisania w Compiegne
(Francja) zawieszenia broni
kończącego pierwszą wojnę
światową.
■■ 13 LISTOPADA. 70. rocznica
męczeńskiej śmierci trzech
szczeFot. archiwum
cińskich księży: bł. prowikarego
Carla Lamperta, o. Friedricha
Lorenza, ks. Herberta Simoleita.
■■ 16 LISTOPADA (druga niedziela przed pierwszą niedzielą
adwentu). W Niemczech Volkstrauertag, jeden z tzw. Cichych
Dni (Die Stille Tage), od 1952 r.
święto państwowe ku czci ofiar
wojen i przemocy we wszystkich
narodach.
■■ 19 LISTOPADA. W niemieckich kościołach ewangelickich
Buss- und Bettag – Dzień Pokuty
i Przebłagania.
■■ 23 LISTOPADA. Ostatnia
niedziela Roku Liturgicznego w kościołach zachodniego
chrześcijaństwa. W Niemczech
Niedziela Zmarłych (Niedziela Wieczności) – Totensonntag
(Ewigkeitssonntag). Dzień wspominania zmarłych. Wykonuje
się Wielką Mszę h-moll Jana
S. Bacha.
■■ 30 LISTOPADA. Pierwsza
niedziela adwentu.
***
■■ 11 LISTOPADA, godz. 11.11.
W całych Niemczech symbolicznie obudzą się stowarzyszenia
karnawałowe, które zaczną
przygotowania do przyszłorocznego karnawału. Festyny
niemal we wszystkich miejscowościach, przekazywanie kluczy
od bram miejskich.
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