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Achtung! To słowo mnie kiedyś zabijało

KOMENTARZ

Dziś jest inne pokolenie Niemców
– mówi prof. Szewach Weiss, „dziecko Holocaustu”, wykładowca uniwersytetów w Hajfie i Warszawie,
były ambasador Izraela w RP
– ROZMAWIAMY o ważnych dla
pana słowach. Co znaczy dla pana
słowo: Niemcy?
– (Po dłuższym milczeniu). Odpowiem inaczej, ale odpowiem. Gdy
byłem przewodniczącym Knesetu,
przyjechał do nas jako gość prezydent Niemiec, Roman Herzog. Podczas spotkania z nim powiedziałem:
„Jeśli będziesz przemawiał w Knesecie po niemiecku, będą krzyki.
Mało opanowani posłowie albo dzieci
Holokaustu będą protestować. Jeśli
będziesz przemawiał po angielsku,
to nie będzie problemów”. On powiedział: „Nie chcę przemawiać.
Zaproszę posłów Knesetu do mnie,
do hotelu na śniadanie. Z tymi, którzy
zechcą przyjść, będziemy rozmawiać
w języku, w jakim zechcą: po niemiecku lub po angielsku. Jak ktoś się
zwróci do mnie po hebrajsku, a ty
mi przetłumaczysz, to odpowiem po
angielsku”. I tak było. Później przyjechał prezydent Niemiec Johannes
Rau, niegdyś walczący antyfaszysta,
przeciwstawiający się nazizmowi. Powiedziałem mu to samo co prezydentowi Herzogowi, ale powiedziałem
też: „Damy sobie radę”. Powiedział:
„Chcę przemawiać po niemiecku”.
Ale on mógł sobie na to pozwolić.
Przedstawiając go posłom powiedziałem: „Wiecie dokładnie, jak dźwięk
języka niemieckiego wpływa na nas
i na pewno na mnie”. Oni wszyscy
wiedzieli, że jestem dzieckiem Holokaustu. Ale jednak po tylu latach
wracamy do języka żydowskiego,
do jidysz, pochodzącego z języka
niemieckiego. To jest język Einsteina,
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Freuda, Heinricha Heine, Waltera
Benjamina i wielu innych. A ten
prezydent był zawsze antyfaszystą.
Johannes Rau przemawiał wówczas
po niemiecku. Z sali nie odezwało
się ani jedno słowo sprzeciwu. Była
cisza. Czy to jest jakaś odpowiedź?
– W pana słowach słychać, że
wciąż jest pan dyplomatą.
– Dam panu jeszcze bliższy przykład, bardziej osobisty. Na początku
lat siedemdziesiątych, jako jeszcze

miasteczku koło jeziora Como. Na
skrzyżowaniach nie było jeszcze
świateł. Stoi szwajcarski policjant
i kieruje ruchem: „links”, „rechts”.
Ja się zatrzymałem i słyszałem doktora Mengele: Auschwitz, „links” –
kierunek do śmierci, „rechts” – do
męczarni i późniejszej śmierci. To
był dla mnie język niemiecki… Do
Niemiec pierwszy raz pojechałem
w roku 1985. To była konferencja
z paskudnymi historykami, mię-

Spotkanie u prof. Szewacha Weissa w Warszawie. Od lewej: Michał Majerski
(filmowiec, przygotowuje film o Szewachu Weissie), Agata Rokicka (Polskie
Radio Szczecin), gospodarz spotkania, Andrzej Kotula (autor wywiadu), Renata
Korek (dyrektorka Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, spiritus movens spotkania)
młody człowiek, wyjechałem na wycieczkę do Wenecji, potem do Mediolanu, a potem w kierunku Szwajcarii. Jechałem samochodem. Przekroczyłem granicę włoską w małym

dzy innymi z Ernstem Nolte, którzy piszą, że hitleryzm zrodził się
w reakcji na gułag Stalina, który
miał kontynuację w Kambodży Pol
Pota i tak dalej. To znaczy, że to

nieludzkie zjawisko było ludzkie
i nie tylko niemieckie. A jednak nie
ma takiego drugiego zjawiska, że
jeden naród w centralnej Europie
planuje morderstwo całego innego
narodu, wykonuje ten plan i pali
ludzi! Nawet Pol Pot nie był taki.
Może Stalin… To było w Bonn,
wówczas stolicy Niemiec. Stamtąd
zamierzałem pojechać pociągiem
do Frankfurtu i izraelskim samolotem do domu. Po konferencji stoję
rano na dworcu i raz po raz słyszę
z głośników: „Achtung! Achtung!”.
Zwariowałem! Kiedy nam w getcie
robili selekcję, z takimi głośnikami szli gestapowcy i też słyszałem: „Achtung! Juden hier, Juden
hier!”. Te słowa: „Achtung”, „links”,
„rechts” długo mnie zabijały! Czy
to jest odpowiedź?
– Zauważyłem w pana wspomnieniach mocne słowa w odpowiedziach na pytania niemieckich
dziennikarzy.
– Tak, to było okropne! Rok 1985.
W styczniu przyjechaliśmy do Polski
na uroczystość 40-lecia wyzwolenia
Auschwitz. W delegacji było między
innymi dwóch wiceprzewodniczących
Knesetu: ja i Stefan Grajek, partyzant
walczący w powstaniu w getcie warszawskim, a potem w powstaniu
warszawskim, również mówiący po
polsku, stojący w Izraelu na czele
Światowej Federacji Żydowskich
Kombatantów, w tym partyzantów
z Polski. I grupa „dzieci Mengele”,
ludzi pozostałych przy życiu, którzy
przeżyli piekło.
Dokończenie na str. II

Po rozum
do głowy
UKRAINA uznała Rosję za agresora. Oficjalnie potwierdziła to, co
wiadomo od dawna. Nie złagodzi
to stanowiska Rosji. Wydaje się, że
prez. Putina ogarnia coraz większa
bezradność i wściekłość. Nie rozbił
jedności Zachodu, mimo uśmieszków,
kierowanych doń przez węgierskiego
premiera Orbana, nie ma po swojej
stronie Niemiec, a jedynie niemieckich
neonazistów, lewaków i narodowców
(we Francji też wspierają go głównie
narodowcy). Nie rozbił Ukrainy. Przeciwnie: wzmocnił narodową tożsamość
Ukraińców, uaktywnił prokijowską
emigrację i mniejszość ukraińską w Europie Środkowo-Wschodniej. Osłabił
rubla i rosyjską gospodarkę.
Sukcesem prez. Putina może wydawać się scementowanie Rosjan
wokół jego polityki. Ale że Rosja ma
dziś niewielu przyjaciół, dlatego ten
sukces prędzej czy później przerodzi
się w klęskę osamotnienia. Rosji pozostanie jedynie kupować sojusze za
bogactwa naturalne i broń.
Obrazy ze wschodniej Ukrainy są
wstrząsające. Kreml zachowuje się tak,
jakby nic sobie z tego nie robił. Szuka
byle pretekstu, by dowieść swoich
racji, czego dowodem gwałtowność
reakcji na bezsensowną wypowiedź
min. Schetyny.
W tym nieszczęściu Polska jest w sytuacji o tyle szczęśliwej, że ma w Europie
i na świecie silnych sojuszników: Unię
Europejską, NATO, sąsiedzkie Niemcy,
dalekie USA. Pilnując sojuszy, możemy
skuteczniej bronić siebie i wspierać
Ukrainę. To ważne, bo wydaje się, że
już nikt na świecie nie jest w stanie
przemówić prez. Putinowi do rozsądku.
Jedyna nadzieja, że rozsądek sam do
niego przemówi.
Bogdan TWARDOCHLEB

Nie może zabraknąć polskiego głosu

Pamięć przymusowych migracji
JEDNYM z tematów, który w relacjach polsko-niemieckich
często się pojawia, jest druga wojna światowa i jej skutki.
Tamte wydarzenia wpłynęły zdecydowanie na oba narody i nadal
warunkują wzajemne relacje. Niemal każda rodzina po obu
stronach Odry została naznaczona przez tamtą wojnę.
PAMIĘĆ o niej staje się ostatnio
coraz słabsza wskutek odchodzenia
świadków i uczestników wydarzeń.
Pamięć „komunikacyjna” ustępuje
miejsca „kulturowej”, następuje
pogłębienie procesu przekształceń
obrazu wojny i pamięci. Służą temu m.in. duże projekty muzealne.
Dymisja dyrektora niemieckiej
Fundacji „Ucieczka, Wypędzenie,
Pojednanie” na nowo postawiło
pytanie o niemiecką pamięć o wojnie, przymusowych migracjach
i sposobach ich pokazywania.
***
Problem ukazania przymusowych migracji Niemców w końcowych miesiącach wojny i pierwszych latach powojennych oraz
sposobów ich upamiętnienia nie
jest nowy. Zajmowano się nim
przed 1989 r., choć z różną intensywnością i ograniczeniami,
zwłaszcza po polskiej stronie. Nie
chcę tu omawiać problemu, ale
ważne wydaje mi się jednak przypomnienie, że w drugiej połowie lat
80. XX wieku w Polsce zwrócono
uwagę na cierpienia niemieckiej
ludności cywilnej, zmuszonej do

opuszczenia małych ojczyzn. Jeden
z uczestników tamtych dyskusji,
członek polskiego ruchu oporu,
stwierdził, że nie wstydzi się tego, że wysiedlał Niemców, bo to
uważał za sprawiedliwe, lecz tego,
jak to czynił.
Można chyba stwierdzić, że
dostrzeganie ludzkiego wymiaru
wysiedleń Niemców po 1945 r. stało
się jednym z wyróżników polskich
badań historycznych. W pierwszej
połowie lat 90. XX wieku ukazało
się dużo publikacji na ten temat,
tak ogólnych, jak i regionalnych.
Doniosłe znaczenie miało wydanie
pod redakcją historyków z Polski
i Niemiec, Włodzimierza Borodzieja i Hansa Lemberga, polskich
dokumentów na temat wysiedleń.
Dostrzeżenie krzywdy pojedynczych osób stało się elementem
wypowiedzi polityków i publicystów. Mówił o tym w Bundestagu Władysław Bartoszewski jako
minister spraw zagranicznych III
RP, a redaktor paryskiej „Kultury”
Jerzy Giedroyc apelował do polskich i niemieckich wypędzonych
o wzajemne opowiadanie sobie

Uciekinierzy dziś. Fundacja „Ucieczka, Wysiedlenie, Pojednanie” ma zajmować
Fot. ARCHIWUM
się przymusowymi migracjami w całym XX w.
historii osobistych, w czym widział
warunek pojednania i zbliżenia.
W Polsce przez całe lata 90. toczono
z różnym natężeniem debatę w tej
kwestii, a zapis jej części opublikowano w formie książkowej.
Książka została udostępniona także
niemieckiemu czytelnikowi, jednak
nie spotkała się z większym zainteresowaniem. Z pewnością rozczarowało to stronę polską, dla której
rozmowa o tych sprawach wiązała
się z emocjami i przekraczaniem
tabu. Apel redaktora „Kultury”

do dziś nie został zrealizowany
w szerszy sposób, choć warto przypomnieć cykl polsko-niemieckich
spotkań „Pogwarki”, prowadzony
przez Ewę Czerwiakowską i Wanję
Ronge w wioskach Nadodrza między Słubicami, Gryfinem a Schwedt.
***
Czym tłumaczyć głębokie zainteresowanie w Polsce lat 90.
problematyką wysiedleń Niemców?
Była to m.in. próba usunięcia tzw.
białych plam z powojennej historii
Polski. Uważano, że nie sposób

budować dobrosąsiedzkich relacji bez krytycznego spojrzenia na
własną historię, a szczególnie na
stosunki z sąsiadami. Jak na polskie przyzwyczajenia, było to dość
odważne podjęcie dyskusji wokół
własnych wyobrażeń Polaków o sobie i Polsce, w których dominował
mit niewinnej ofiary. Na relacjach
polsko-niemieckich cieniem kładła
się nie tylko spuścizna okupacji,
ale i problem usunięcia Niemców
z ziem przyznanych Polsce w 1945
r., czy późniejszych losów niemieckiej spuścizny kulturowej na nich.
Z perspektywy lat wydaje się,
że taki sposób widzenia przeszłości polsko-niemieckiej, w którym
skupiono się na sprawach bolesnych i trudnych, uwzględniając
odniesienia moralne, był słuszny.
Relacje polsko-niemieckie znacznie
się poprawiły. Otwartość i dialog
umożliwiły rozkwit dwustronnych
działań. Powstało wiele inicjatyw
lokalnych, które postawiły sobie
za cel upowszechnienie wiedzy
o historii ziem zachodnich i północnych przed 1945 r. oraz uratowanie zagrożonych fragmentów
kultury materialnej. Często w tych
inicjatywach uczestniczyli dawni
niemieccy mieszkańcy tych ziem.
Przykład Wrocławia jest bardzo
charakterystyczny.
Dokończenie na str. III
656-15-A
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Dziś jest inne pokolenie Niemców
Dokończenie ze str. I
Kiedy byliśmy koło krematorium,
a potem w baraku, gdzie Mengele robił
te swoje eksperymenty, jeden z dziennikarzy niemieckich zapytał mnie, jak się
czuję. Odpowiedziałem, że bardzo źle,
że gdybym miał teraz w rękach bombę
atomową, to zrzuciłbym ją nie na Nagasaki, tylko na Berlin. Ta odpowiedź
znalazła się we wszystkich niemieckich
dziennikach: że wiceprzewodniczący
Knesetu chce rzucić bombę atomową na
Berlin. Dzisiaj bym tego nie powiedział,
ale wtedy to była sytuacja niemożliwa do
zniesienia, po prostu niemożliwa! Dziś
jest nowe pokolenie Niemców i dziś tej
bomby bym nie rzucił. Ale wtedy bym
rzucił! Rozumiem profesora Geremka,
który jako historyk, jako Żyd, jako Polak, miał rację odpowiadając kiedyś
w Berlinie „zawsze” na pytanie młodego
niemieckiego dziennikarza, jak długo
Niemcy mają przepraszać za wojnę.
Ja go rozumiem. I nie tylko rozumiem.
Ja go czuję….
– Słowo „pogranicze” często pada
w pana wypowiedziach. Czym jest dla
pana granica?
– Dla mnie granica i pogranicze
to słowa bardzo ważne. Bo na przykład po wojnie, uciekając z Polski do
Słowacji, granicę przeszliśmy w nocy
z pomocą polskiej armii. Inna granica:
wyjeżdżamy, ja z siostrą z Austrii, bo
rodzice zostali w Austrii, nielegalnym
szlakiem przez góry, z pomocą Agencji
Żydowskiej. A w roku 1994 wracam
do Austrii jako gość jej prezydenta
i przewodniczącego austriackiego parlamentu. Zapytany, dokąd chciałbym
pojechać, mówię, że do Linzu, gdzie
niegdyś był obóz dla uchodźców, i że
chciałbym również wrócić do tej ścieżki
w Alpach, którą przeszliśmy granicę do
Włoch. Wtedy ktoś mi mówi, że to stara

KORESPONDENCJA

Prof. Szewach Weiss (ur. 1935), ukrywany w czasie wojny i ocalony wraz
z rodziną przez polskich i ukraińskich
sąsiadów w rodzinnym Borysławiu, ambasador Izraela w Polsce (2000-03),
przewodniczący Knesetu (1992-96),
b. przewodniczący Rady Instytutu Yad
Vashem.
Fot. Renata KOREK
ścieżka mafii, szlak przemytu. I ja, jako
przewodniczący Knesetu, przez dwa
kilometry prowadziłem wszystkich tym
mafijnym szlakiem. Mam więc różne
doświadczenia z granicami.
– A w Izraelu?
– W Izraelu wszędzie jest granica!
Każdy krok, to granica. Moja córka służyła w armii, w kibucu na północy, na
granicy syryjskiej, gdzie stale strzelają.

Ja w tym czasie siedziałem w Knesecie i cały czas myślałem o tej granicy,
o telefonie stamtąd, który w każdej
chwili może zadzwonić. Cały Izrael jest
na granicy! To dla mnie ma ogromne
znaczenie, nieograniczone znaczenie!
– Mieszka pan w Hajfie.
– Hajfa jest miastem pokoju. Dlaczego? Większość Arabów w Hajfie, a to
20 proc. mieszkańców, to chrześcijanie.
Z nimi zawsze mamy lepsze stosunki
niż z muzułmanami. To tradycja. Jednak
wspólna tradycja judeochrześcijańska
zawsze ma znaczenie. Aba Chuszi,
socjalistyczny szef związków zawodowych w Hajfie, pochodzący z małego miasteczka w Galicji i prawdziwy
zwolennik dobrego współżycia Żydów
i Arabów, miał podczas izraelsko-arabskiej wojny o niepodległość fantastyczne
stosunki z liderami arabskimi. Z Hajfy
uciekło bardzo niewielu Arabów. Ale
na przykład w Jaffie większość Arabów
albo wypędzono, albo uciekli. Tam żyje
dziś może dziesięć, może 20 tysięcy
Arabów i stosunki nie są najlepsze.
Zatem dzisiejsze stosunki zależą także
od tego, jak one wyglądały wcześniej.
– A słowo tożsamość? Jaka jest
tożsamość Żydów niemieckich, którzy z nastaniem III Rzeszy zderzyli
się z odrzuceniem najbrutalniejszym
z możliwych? Na ile jest obecna we
współczesnym Izraelu, już w trzecim
pokoleniu potomków tych, którzy zdołali przeżyć?
– Jeśli pana to interesuje, zapraszam na wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. Jeden semestr poświęcam
tożsamości żydowskiego narodu. Żyd
ma minimum dwie, trzy tożsamości.
Która z nich jest silniejsza? Żyd amerykański ma totalną tożsamość nowego,
200-letniego narodu amerykańskiego,
i żydowską. Jeśli jest syjonistą, również
tożsamość izraelską, a jeśli jest religijny,

to również religijną żydowską. Z Żydami
z Polski jest trochę inaczej, bo przeważnie przybyli do Izraela z powodu
antysemityzmu. Oni nierzadko oczyścili
się z tożsamości polskiej. Część z nich
ma tożsamość izraelską, państwową,
ale też część zarazem religijną. Czasami
te tożsamości zderzają się, bo ustawy
i prawa w Izraelu są częściowo cywilne, a częściowo oparte na religii. Ja
mam trzy tożsamości: jestem Żydem,
Izraelczykiem i Polakiem. Gdy będąc
dzieckiem wyjeżdżałem z Polski, nie
mówiłem po polsku, tylko w jidysz.
A w czasie wojny, gdy naszą rodzinę ukrywali polscy sąsiedzi, trzy lata
w ogóle milczałem. W pamięci mam
Borysław, to dzisiejsza Ukraina, a po
wojnie przez pół roku Wałbrzych, miesiąc Gliwice. Moi rodzice mieli głęboką
tożsamość polską i prawdopodobnie
zrobili „przelew” na moje konto. Ja do
dzisiaj czuję, ile byków robię mówiąc
po polsku, jak męczę tę moją biedną
polszczyznę, ciągle się jej uczę, czytam, piszę, uwielbiam literaturę polską, nawet kiedy nie całkiem wszystko
rozumiem… Polska to moja pierwsza
ojczyzna. Gdybym miał dziś mieszkać
nie w Izraelu, gdyby ktoś mnie z niego
wypędził lub Iran zrzucił na Izrael bombę
atomową, to pewnie nie ja, a mój proch
przyjechałby do Polski. To oczywiście
taka metafora, ale ja bym chciał żyć
w Polsce. Jestem tu cztery miesiące
w roku, czasami pół roku. Człowiek,
który ma jedną tożsamość, jest nudnym
człowiekiem. Z tego punktu widzenia
naród żydowski nudny nie jest. Ciągle
coś u nas się dzieje!
– Powtórzę pytanie: a Żydzi, którzy
wyjechali z Niemiec?
– Oj, u nich bałagan! Po podpisaniu
w 1952 roku umowy o odszkodowaniach, 30 tysięcy Żydów z Izraela wróciło
do Niemiec. Do Polski nie wrócił nawet

Obecność
nieobecnych

jeden. Bo ta niemiecka kultura! A przecież w 1932 i 1933 roku pół narodu
głosowało na Hitlera, a więc pół narodu
było współsprawcami Zagłady! A po
wojnie zostali wypędzeni nie do piekła,
nie do Auschwitz, a do swojego kraju,
a potem swojego państwa, które stało
się kontynuacją niemieckiej niepodległości, dalszym ciągiem niemieckiej kultury.
Do Polski wracają z Izraela nieliczni. A przecież w dzisiejszej Polsce nie
czuje się antysemityzmu! Może gdzieś
tam się słyszy antysemickie uwagi, ale
generalnie dziś w Polsce antysemityzm
jest hańbą! Dlaczego w czasie wojny
Polacy ratowali Żydów? Bo Polak, polski
katolik, nie zabija. Jedwabne nie było
typowe, było wyjątkiem! Religijny człowiek nie zabija. Tak było przeważnie,
choć nie zawsze…
– Język niemiecki jest obecny w pana rodzinie…
– Moja córka wyjechała do Niemiec,
znakomicie opanowała język niemiecki, trzy lata mieszkała w Monachium.
W Izraelu moja córka, niemówiąca
w jidysz, i mój tatuś, prawie niemówiący po hebrajsku (w Izraelu, gdzie
hebrajski jest językiem państwowym!),
siedzieli razem z mamusią i godzinami
rozmawiali po niemiecku, cały czas
po niemiecku. Moja wnuczka również
mówi płynnie po niemiecku. W Monachium była w religijnym przedszkolu
niemiecko-hebrajskim. Dzisiejsze nowe
pokolenie Niemców, z tyloma dobrymi
liberalnymi ludźmi, to bodaj największe
liberalne społeczeństwo w Europie. Takim człowiekiem był Willy Brandt, dziś
jest Angela Merkel, Joschka Fischer
jest moim osobistym przyjacielem. To
ludzie, którzy czują i rozumieją tamten
grzech i w dalszym ciągu czują historyczną odpowiedzialność. I pomagają
Izraelowi.

Rozmawiał Andrzej KOTULA

Przeciw islamowi i obcokrajowcom

Pegida
dzieli Niemców
– Nie chcę być nazywana nazistką.
Jestem normalną obywatelką – przekonuje starsza kobieta. – Moje dzieci
pracują cały dzień, a zarabiają tak
mało, że ledwie wystarcza im na
życie. Chcę, żeby moje pieniądze
zostawały w mojej rodzinie, a nie
były wydawane na Afganistan czy
inne kraje.
Zaniechanie finansowania przez
rząd misji zagranicznych Bundeswehry to częsty postulat zwolenników Pegidy. Podobnie jak zwiększenie środków na policję, czy żądanie
zniesienia sankcji przeciwko Rosji.
Rosyjskich flag było zresztą w marszu przynajmniej tyle co francuskich.
Sporządzony przez naukowców z uniwersytetów w Dreźnie i Berlinie
portret przeciętnego demonstranta
Pegidy pokazuje, że ruch przyciąga
nie tylko osoby przeciwne islamowi.
Dużo częściej to ludzie niezadowoleni z sytuacji ekonomicznej oraz
politycznej kraju i Europy. Według
nich winę za wszystko ponosi rząd
Niemiec, a także obcokrajowcy, licznie szukający w Niemczech pracy
lub azylu.
Demonstracja 12 stycznia była
najliczniejsza z dotychczasowych,
które przeszły przez Drezno. Pierwsze, październikowe marsze Pegidy
przyciągały zaledwie kilkaset osób.
Od tego czasu ruch zdobył popularność w całych Niemczech. W żadnym
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Karnawał jednak trwa

Skrzydła
motyla

Z Nie zapominajmy, że trwa karnawał (na zdjęciu: korowód karnawałowy w Moguncji). W Polsce karnawału ostatnio prawie nie widać. Inaczej jest u sąsiadów, gdzie tradycyjne karnawałowe zabawy organizują głównie specjalne
stowarzyszenia, mające niekiedy po kilkaset lat. Daty karnawału:
– Weiberfastnacht (kobiety szturmują ratusze i obcinają krawaty urzędnikom, w domu swoim mężom) – czwartek,
12 lutego;
– Rosenmontag (kulminacja karnawału, dzień ulicznych korowodów) – poniedziałek, 16 lutego;
– Fastnacht (ostatki, bal do północy) – wtorek, 17 lutego.
W Środę Popielcową karnawałowe stowarzyszenia pójdą spać. Obudzą się 11 listopada o godz. 11.11.

ORGANIZATORZY piszą: „Czy
kiedykolwiek stworzyłeś mozaikę?
W pięknym otoczeniu przyrody i zabytkowego zamku swobnickiego masz
okazję poznać technikę mozaiki i pracować przy jej wykonaniu”.
Teresa Sadowska, wójt gminy Banie, Andrzej Łazowski, pomysłodawca
przedsięwzięcia „Swobnica – wioska
mozaikowa” i Joanna Hanć, artystka,
malarka, animatorka kultury, zapraszają na polsko-niemieckie warsztaty
artystyczne „Skrzydła motyla”. Ich
uczestnicy wykonają kolejną mozaikę
na jednej ze ścian Szkoły Podstawowej
w Swobnicy.
Zajęcia dla dorosłych odbędą
się 31.01-1.02 (sobota, niedziela)
i 7-8.02 (również sobota, niedziela).
2-6 lutego odbędą się warsztaty
dla dzieci (wiek 10-12 lat).
Znajomość języków obcych nie
jest wymagana. W warsztatach będzie uczestniczył tłumacz. Grupy będą
szesnastoosobowe.

Miejsce: Szkoła Podstawowa
w Swobnicy (gmina Banie). Zakwaterowanie: pokoje o standardzie
schroniska. Wyżywienie całodobowe
(wegetariańskie po wcześniejszym
zgłoszeniu).
Koszt: we własnym zakresie uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i powrotu
z warsztatów. Uwaga: muszą mieszkać
na terenie Euroregionu Pomerania.
Materialnym efektem warsztatów
będzie mozaika „Skrzydła motyla”
stworzona w szkole. „Chcemy stworzyć szkołę na miarę naszych marzeń.
Wyjątkową, kreatywną i radosną” –
podkreślają organizatorzy.
Szczegóły: www.banie.pl/aktualnosci/pokaz/1074_polsko-_niemieckie_warsztaty_-_swobnica-_wioska_
mozaikowa

Dzieło Brunsberga
NAKŁADEM Niemieckiego Forum Kultury Europy
Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) ukazała się książka o działalności Hinricha Brunsberga (około
1350 – po 1428), jednego z najwybitniejszych architektów
gotyku ceglanego.
Pracował głównie na Pomorzu, w Brandenburgii i Nowej
Marchii, m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Chojnie. Budował
i modernizował kościoły, bramy miejskie, ratusze, stosując
nowatorskie rozwiązania, charakterystyczne zdobnictwo.
Autorami bogato ilustrowanej książki są naukowcy niemieccy i polscy: prof. Ernst Badstübner (Greifswald), prof. Jarosław Jarzewicz (Poznań), dr Barbara Ochendowska-Grzelak
(Szczecin), prof. Wolfgang Ribbe (Berlin) i Dirk Schumann
(Greifswald). Na okładce zamieszczono zdjęcie fragmentu
kościoła Mariackiego w Stargardzie Szczecińskim. (b.t.)

Pamięć przymusowych migracji

NAZYWAJĄ siebie Patriotycznymi Europejczykami Sprzeciwiającymi
się Islamizacji Zachodu. Ich postulaty nie dotyczą jednak wyłącznie
muzułmanów. W całych Niemczech ruch Pegida mobilizuje do wyjścia
na ulice tysiące zwolenników i jeszcze więcej przeciwników.
DREZNO, 12 stycznia br. W centrum miasta zbiera się tłum zwolenników ruchu Pegida. Ludzi przybywa.
Demonstracja odbywa się w cieniu
paryskich zamachów – wiele osób
niesie ze sobą niemieckie i francuskie flagi przewiązane kirem. Inni
trzymają plakaty ze zdjęciem Angeli
Merkel w chuście na głowie i napisem „Matka Multikulti”. Za chwilę
25-tysięczny tłum przejdzie ulicami
Drezna, skandując słynne hasło „Wir
sind das Volk” („Jesteśmy narodem”).
Wśród demonstrantów dominują
osoby w średnim wieku i starsze.
Schludnie ubrane, niewyróżniające
się od przeciętnych obywateli. Dlaczego przyszły na marsz organizacji,
której hasła i postulaty powszechnie
uważane są za rasistowskie i ksenofobiczne? Na rozmowę z prasą („prasa
kłamie” – słyszę wielokrotnie) godzą
się nieliczni.
– Przeczytałem Koran i uważam,
że to religia nienawiści – mówi mężczyzna około sześćdziesiątki. – Chodzi
mi o to, żeby radykalny islam, który
jest niebezpieczny, nie przedostawał
się do Niemiec. Ci ludzie nie należą
ani do tego kraju, ani do Europy.
Poza tym do Niemiec przyjeżdża zbyt
wielu obcokrajowców. Wielu z nich
to złodzieje i włamywacze.
Nie wszyscy przychodzą na demonstracje Pegidy z zamiarem protestowania przeciw islamowi.

13 LUTEGO 1940 roku z dworca
Szczecin Główny Towarowy (Stettiner Güterbahnhof) hitlerowcy
deportowali do Generalnej Guberni
1124 Żydów z prowincji pomorskiej.
Wywieziono ich do wiejskich gett
w Bełżycach, Piaskach i Głusku.
Gdy w 1942 r. getta likwidowano,
ci którzy jeszcze żyli, trafili do obozów zagłady w Bełżcu, Majdanku
i Sobiborze.
13 lutego br. mija 75. rocznica
tamtych wydarzeń. W Szczecinie
zostanie zorganizowany PolskoNiemiecki Dzień Pamięci. Rozpocznie się o godz. 11 przy tablicy
pamiątkowej w miejscu zniszczonej
synagogi (ul. Dworcowa) uroczystością symbolicznego upamiętnienia
ofiar „nocy kryształowej” 1938 r.
i deportacji 1940 r.
O godz. 13 w Książnicy Pomorskiej rozpocznie się rocznicowa
konferencja. Otworzą ją inicjatorzy
uroczystości: Róża Król, przewodnicząca TSKŻ w Szczecinie, Robert
Kreibig, Günther Jikeli i Andrzej
Kotula. Zebrani wysłuchają przesłania, jakie skierował do nich
prof. Szewach Weiss.
Prof. Wolfgang Wilhelmus, autor
m.in. „Historii Żydów na Pomorzu”, wygłosi odczyt „Przed 75 laty
na Pomorzu: deportacja ze Stettina
do Generalnego Gubernatorstwa,
na śmierć”. Przewidziane są wystąpienia przedstawicieli Państwowego Muzeum na Majdanku i Haus
der Wannsee-Konferenz w Berlinie.
Konferencję zakończy dyskusja
„Wspólna czy własna? Żydowska,
niemiecka czy polska? Pamięć
człowieka. Pamięć miasta”.
Wśród goci spotkania będą
m.in.: konsul generalna RFN
w Gdańsku Cornelia Pieper i Felix
Klein, pełnomocnik rządu RFN
ds. kontaktów z organizacjami
żydowskimi i problemów antysemityzmu.
Spotkanie współorganizują
żydowskie, polskie i niemieckie
instytucje i organizacje.  (b.t.)
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Dokończenie ze str. I

Drezno, manifestacja Pegidy 
innym mieście nie wychodzi jednak
na ulice tylu jego zwolenników,
co w stolicy Saksonii. Rosną też
demonstracje przeciwników ruchu.
– Saksonia ma jeden z najniższych
w Niemczech odsetek obcokrajowców, a muzułmanów mieszka tu
zaledwie 0,4 procent – mówi Michał
Tomaszewski, Polak mieszkający
w Dreźnie i angażujący się wraz
z grupą Banda Comunale na rzecz
otwartego i tolerancyjnego miasta.
– Ludzie nie są przyzwyczajeni do
inności. Poza tym Drezno, ze względu
na zbombardowanie miasta przez
Amerykanów i Anglików, przez wiele
lat postrzegane było jako ofiara
drugiej wojny światowej. Powiązania

Fot. ARCHIWUM

między neonazistami a Pegidą są
bardzo bliskie.
Demonstracja przeciwników Pegidy w Dreźnie 10 stycznia zgromadziła 35 tysięcy osób. Lokalna
prasa odnotowała to jako sukces, ale
jednocześnie przypomniała, że tak
duży marsz udało się zorganizować
dopiero dzięki inicjatywie władz
miasta i landu. Wcześniej nie znalazł się nikt, kto przyciągnąłby tak
dużą liczbę przeciwników ruchu.
Drezdeńczycy, którym zależy na
otwartości miasta, nie składają
broni. Co tydzień, bez względu na
to czy Pegida maszeruje czy nie
(demonstracja ruchu zaplanowana
na 19 stycznia została odwołana

po rzekomych groźbach zamachu
terrorystycznego), organizują „noworoczne sprzątanie miasta”. Uzbrojeni
w szczotki i miotły symbolicznie
usuwają „brud” pozostawiony przez
zwolenników Pegidy.
Tymczasem ważą się losy samego
ruchu. Obecnie Pegida działa jako stowarzyszenie, złożyła jednak
wniosek o wpisanie do rejestru
organizacji pożytku publicznego.
Dotychczasowy lider ruchu, Lutz
Bachmann, ustąpił z funkcji po
opublikowaniu przez prasę zdjęcia,
na którym był ucharakteryzowany
na Hitlera.
Przyszłość Pegidy wydaje się
otwarta.
Monika STEFANEK

Ten sposób traktowania niedawnej przeszłości wywoływał czasem
kontrowersje w kraju sąsiada (oto
Polacy zawłaszczają niemiecką przeszłość), a także nad Wisłą i Odrą,
gdzie czasami można się było spotkać
z posądzeniami o regermanizację
zachodu Polski.
Z punktu widzenia moich rozważań nie to jednak jest ważne.
Niewątpliwie potrzebne i efektywne
działania przesłoniły bowiem inne
tematy. W Polsce bardzo wyraźnie
spadło zainteresowanie badaniami
nad okupacją niemiecką. Temat,
silnie eksploatowany w okresie PRL,
teraz wydał się mało interesujący
i wyeksploatowany. Młodzi badacze
podejmowali o wiele chętniej studia
nad okupacją radziecką.
Z drugiej jednak strony, inwestując tak wiele w badania nad
położeniem Niemców w Polsce
po wojnie, analizę polityki narodowościowej PRL czy studia nad
dziedzictwem kulturowym Polski
Zachodniej i Północnej, nie zdołano
chyba należycie upowszechnić ich
efektów (tak w sferze naukowej, jak
i społecznej) w Niemczech.
***
Mając na uwadze polskie osiągnięcia, łatwiej zrozumieć irytację i gniew,
jaki wywołała w Polsce propozycja
utworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom i roszczenia materialne
wysunięte przez najbardziej radykalną część niemieckich wysiedlonych.
Powstało przekonanie, iż Niemcy

nie doceniają wysiłku Polaków, by
rozliczyć tamte wydarzenia, a nawet
że polskie akty ekspiacji traktują jako
pretekst do maksymalizacji żądań
politycznych. Dodatkowo propozycja
utworzenia pod auspicjami Związku
Wypędzonych centralnej placówki
muzealnej zbiegła się z dyskusjami
w Niemczech o sposobie upamiętnienia niemieckich ofiar drugiej wojny
światowej. Publikacje na ten temat
cieszyły się ogromną popularnością,
filmy przyciągały miliony widzów, co
dość łatwo można było ocenić jako
dążenie Niemców do relatywizacji
historii. Konflikt polsko-niemiecki na
obszarze historii i jej funkcjonowania
wydawał się nieunikniony.
Czym tłumaczyć ten nagły, a w opinii zewnętrznych obserwatorów
niebezpieczny zwrot Niemców ku
zagłębianiu się we własne krzywdy
i cierpienia? Był to bez wątpienia
jeden z elementów transformacji
niemieckiego społeczeństwa po
zjednoczeniu, ale także efekt zmieniającej się pamięci. Po 1990 r. po
raz pierwszy wszyscy Niemcy mogli
wspólnie dyskutować o przeszłości.
Na sile przybierało również zjawisko
ujmowania dziejów poprzez historie rodzinne i osobiste, siłą rzeczy
sugestywne i pełne emocji. Obraz
Niemców, jako narodu wypędzonych
i ofiar, a nie tylko prześladowców
i katów, okazał się nośny społecznie.
***
Dla części wysiedlonych niesprawiedliwy był fakt, że w Niemczech
nie istnieje centralne miejsce upamiętnienia ich losów. Pamięć o nich,

mimo istnienia szeregu instytucji
naukowo-archiwalnych, lokalnych
miejsc pamięci i bogatej literatury, słabła z roku na rok. Tu także
następowało przejście od żywej pamięci generacyjnej do materialnej,
zrytualizowanej. Aktywnie chcieli
w tym uczestniczyć sami wysiedleńcy,
uznając za swój obowiązek czuwanie nad zabezpieczeniem w nowej
postaci najważniejszych elementów
grupowej tożsamości. Te oczekiwania
trafnie odczytała Erika Steinbach,
ówczesna przewodnicząca Związku
Wypędzonych (BDV), która z konsekwencją i uporem, wbrew ostrej
krytyce ze strony części krajów Europy Środkowo-Wschodniej i części
niemieckiej opinii publicznej, realizowała te pragnienia. Szybko udało
jej się włączyć temat wysiedlonych
do głównego nurtu dyskusji w niemieckiej przestrzeni publicznej.
Krytyka jej działań, płynąca z Polski
i innych krajów sąsiedzkich, początkowo wzmacniała jej pozycję
w polityce wewnętrznej Niemiec
i umożliwiała realizację kolejnych
zamierzeń.
Jednak działania szefowej BDV
były obserwowane przez władze RFN
z narastającą rezerwą. Krytyka ze
strony polskiej groziła pogorszeniem
relacji z coraz ważniejszym partnerem. Po raz kolejny historia mogła
wpłynąć negatywnie na stan wzajemnych stosunków, choć wydawało
się, że po serii politycznych gestów
odnoszących się do sfery historii
sprawy te zostały zamknięte. Zaczęto
więc szukać kompromisu między

oczekiwaniami części niemieckiego
społeczeństwa a potrzebami relacji
politycznych. Utworzono instytucję
alternatywną wobec centrum proponowanego przez Erikę Steinbach,
a mianowicie Fundację „Ucieczka,
Wysiedlenie, Pojednanie”. Steinbach uznała to za duże zagrożenie
dla swoich projektów. Nie ustawała
w wysiłkach, by jej organizacja była
znacząco reprezentowana w gremiach
fundacji. Mimo że jej samej nie udało
się tam znaleźć, w radzie fundacji zasiadło sześciu członków BDV.
Co ciekawe, jej członkiem był i jest
obecny szef BDV, Bernd Fabricius!
***
Pierwsze lata pracy fundacji
nie były łatwe. Wskutek rezygnacji
niektórych członków, m. in. prof.
Tomasza Szaroty, zmienił się skład
rady naukowej, gremium doradczego
fundacji i rady fundacji. By projekt
można było realizować w atmosferze
dialogu z innymi państwami, postanowiono wybrać nową, poszerzoną
radę. Zaproszono do niej dwóch
polskich naukowców (w tym piszącego te słowa). Nowa rada musiała
jednak przejąć koncepcję przyszłej
wystawy i dalej nad nią dyskutować.
Powoli wypracowano jej skorygowany
kształt, choć zapewne dyskusja jeszcze będzie trwać. Rozpisano konkurs
na przebudowę budynku, zakupionego na siedzibę fundacji i miejsce
wystawy poświęconej przymusowym
migracjom w XX w. W takim właśnie
szerokim kontekście historycznym ma
być pokazane usunięcie ze wschodu
milionów Niemców.

Bilans pracy fundacji wzbudził
jednak kontrowersje wewnątrz niej.
Zwrócono na to uwagę w czasie
ostatniego posiedzenia rady naukowej. Negatywna ocena pracy
kierownictwa fundacji wymusiła
istotne zmiany. Otwarcie wstępnej
wystawy w Muzeum Historii Niemiec
bez wiedzy i opinii członków rady naukowej doprowadziło do poważnego
kryzysu. Federalna minister kultury Monika Gruetters, jednocześnie
przewodnicząca rady politycznej
fundacji, przekonała jej członków, by
wzięli pod uwagę stanowisko rady
naukowej i zadecydowali o zmianie
na stanowisku dyrektora fundacji.
Prof. Manfred Kittel musiał ustąpić.
Jego miejsce zajmie naukowiec wyłoniony w konkursie. Za zmianami, co
warto pokreślić, było czternastu na
piętnastu członków rady naukowej.
Trudno więc doszukiwać się w tych
wydarzeniach „spisku lewackich
historyków”, jak to formułowali niektórzy dziennikarze. Poczynania
kierownictwa fundacji krytykowali
właściwie wszyscy jej członkowie.
***
Jaka jest dalsza przyszłość projektu, jakie są plany Fundacji „Ucieczka, Wysiedlenie, Pojednanie”? Już
wkrótce będzie można poznać konkretne rozwiązania. Jest pewne, że
fundacja aktywniej się włączy do
międzynarodowej debaty na temat
sposobów ukazania i upamiętnienia
przymusowych migracji w XX w.
W tej debacie nie powinno zabraknąć
polskiego głosu.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
656-15-B, C
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Prof.
Jerzy Holzer

REPORTAŻ

przez granice
Chińszczyzna, krasnale i przygraniczna egzotyka

Berlin koło Osinowa
PO DWUDZIESTU ponad latach funkcjonowania przygranicznych
targowisk widać, że taka handlowa formuła nadal jest atrakcyjna
dla klientów z wschodnich niemieckich powiatów, a nawet
Berlina.

ZMARŁ prof. Jerzy Holzer
(1930–2015), wybitny badacz
dziejów Europy i Niemiec w XX
wieku, związany z Uniwersytetem
Warszawskim.
W latach 70. i 80. uczestniczył
w pracach niezależnego seminarium
naukowego poświęconego najnowszej historii Polski, angażował się
w działalność opozycji demokratycznej, był autorem i redaktorem serii
monografii Polskiego Porozumienia
Niepodległościowego, współpracował z Radiem Wolna Europa.
Był członkiem prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji
Podręcznikowej, autorem książki
o NSZZ Solidarność, napisanej
podczas internowania, a wydanej
w 1985 r., dzięki pomocy jego
niemieckich przyjaciół. Prowadził
zajęcia na uniwersytetach Berlina,
współpracował z wieloma historykami niemieckimi, m.in. prof. Hansem-Henningiem Hahnem, znawcą
dziejów Polski, organizatorem pomocy dla NSZZ Solidarność, prof.
Heinrichem-Augustem Winklerem,
prof. Klausem Zernackiem.
Był mistrzem i autorytetem.
Ważniejsze jego prace to: „Kryzys
polityczny w Niemczech 19281930” (1970), „Mozaika polityczna
Drugiej Rzeczypospolitej (1974),
„Solidarność 1980-1981. Geneza
i historia” (1983, wydanie podziemne), „Europejska tragedia XX wieku.
II wojna światowa” (2005), „Europa
wojen 1914-1945” (2008), „Europa zimnej wojny” (2012).

Tłok
w konkursie
21-22 MAJA odbędą się
w Szczecinie VIII Polsko-Niemieckie
Dni Mediów. W czasie ich trwania
wręczone zostaną Polsko-Niemieckie Nagrody Dziennikarskie im. Tadeusza Mazowieckiego. Laureatów
wskaże jury.
Jak informuje Magdalena Przedmojska z Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, będącej obok
Fundacji Roberta Boscha i Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego głównym organizatorem
tegorocznych Dni Mediów, znacznie
wzrosła liczba prac nadesłanych
na konkurs. Jury przyzna nagrody
w kategoriach: prasa, radio, telewizja oraz w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu”.
Na konkurs wpłynęły 164 prace
(75 polskich i 89 niemieckich),
o ponad 20 proc. więcej prac niż
w ubiegłym roku.
Zgłoszono 83 artykuły prasowe
(41 polskich i 42 niemieckie), 46
audycji radiowych (20 polskich i 26
niemieckich), 35 filmów telewizyjnych (14 polskich i 21 niemieckich).
W kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu” zagłoszono 65 prac: 27
opublikowanych przez redakcje polskie i 38 przez redakcje niemieckie.
Nagrody w poszczególnych
w kategoriach wynoszą po 5 tys.
euro. Fundatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja
Roberta Boscha, polskie województwa przygraniczne: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie
i przygraniczne landy Niemiec:
Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Wolne Państwo
Saksonia. 
(b)

PRZYJEŻDŻAJĄ do Osinowa Dolnego w gminie Cedynia zazwyczaj po
standardowy „pakiet”. Robią zakupy,
a kupują między innymi papierosy, alkohol, artykuły spożywcze, nierzadko idą
do fryzjera, a na koniec do restauracji.
I wreszcie: tu tankują do pełna w jednej
z sześciu stacji benzynowych. Wszystkie
usługi w Osinowie Dolnym oferowane
są pod kątem potrzeb klientów zza
Odry.
Niemieckich obywateli, wjeżdżających przez most na Odrze Wschodniej
w Osinowie Dolnym, wita szyld Sex
Shopu mieszczącego się w dawnym
budynku straży granicznej. Gabrieli
Kotowicz, nowej burmistrz Cedyni, nie
przeszkadza taka „wizytówka” Rzeczpospolitej Polskiej tuż przy granicznym
moście. Sex Shopów zresztą w Osinowie Dolnym nie brakuje. Jest ich co
najmniej kilka.

sper Solutions i dwaj przedsiębiorcy
z nieodległej Chojny – Janusz Nazimek
i Leszek Siatka. Wygrali przed sądem
sprawy sądowe z atakującą ich „kruczkami prawnymi” konkurencją i wiosną
tego roku zamierzają wznowić prace
budowlane.
Targowisko Nazimka i Siatki – jeśli
powstanie – będzie oferowało już wyższy standard usług. Alejki handlowe
będą zadaszone, zbudowana zostanie
infrastruktura sanitarna, energetyczna,
wodna i kanalizacyjna.
Tymczasem standard starych osinowskich targowisk zmienia się powoli.
Inwestycje wymusza jednak sama rzeczywistość. Pod koniec 2013 roku na
targowisku Oder Center Berlin spłonęło
kilkadziesiąt stoisk. To był sygnał, że
należy zadbać o infrastrukturę i bezpieczeństwo. Alejkę odbudowano, poprawiono instalacje.

jako dowód na to, że Osinów Dolny,
jako przygraniczna handlowa wieś, ma
ciągle jeszcze potencjał rozwoju.
Na czym polega fenomen Osinowa
Dolnego? To przecież nie Słubice czy
Kostrzyn nad Odrą. W tamtych nadgranicznych miastach zmodernizowano targowiska, ucywilizowano handel
pod chmurką. W Osinowie Dolnym
ciągle jednak mimo wszystko handluje się po staremu. Niemieccy klienci
nie przyjeżdżają do tej podcedyńskiej
wioski, spodziewając się luksusowych
firmowych sklepów i wysokiej jakości
produktów. Wyjątkiem są tu używki
i polska żywność. Dobrze wiedzą,
skąd pochodzi odzież, sprzęt AGD czy
elektronika. A nawet papierosy. Kupują chińszczyznę, krasnale ogrodowe,
drewno kominkowe, wiklinę. Czy tego
wszystkiego nie mogliby kupić u siebie,
gdzieś pod Berlinem?
– Oczywiście, że mogliby – mówi
jeden z kupców. – Pod Berlinem jest
nawet olbrzymie centrum handlowe
z artykułami chińskimi, gdzie prawdę
mówiąc ceny są niższe niż tu. Oni

W Osinowie Dolnym wszystko jest dla klientów z Niemiec. Goście zza Odry zostawiają na tutejszych targowiskach
miliony euro. Nowa burmistrz Cedyni, Gabriela Kotowicz, chce przyciągnąć niemieckich klientów także do pobliskiej
Cedyni (8 km). Jej zdaniem, miasto zamiera. Jest jedynie sypialnią prężnego Osinowa Dolnego i zapleczem siły roboczej dla targowiskowej wsi.
Fot. Roman CIEPLIŃSKI
Parę metrów za dawnym budynkiem
straży granicznej jesienią zeszłego roku
można było spotkać skromne stoiska
(i tu zaskoczenie!), prowadzone przez
kupców z Niemiec. Dalej, po prawej
stronie, jest potężna nowa stacja benzynowa firmy Apexim, o którą bój toczyły konkurencyjne wobec polskiego
inwestora firmy niemieckie (po prostu
chciały przerwać budowę), po stronie lewej – niemiecka stacja Poltank,
a potem olbrzymie targowisko, administrowane przez spółkę Hak – Oder
Center Berlin. Na wielkim placu tuż
obok widać rozgrzebaną budowę niedokończonego kolejnego targowiska. Na
gminnych gruntach w wielkich bólach
(w połowie ubiegłego roku wstrzymano
prace budowlane) powstaje targowisko,
którego zarządcą ma być firma Pro-

Edukacja
na pograniczu
12-13 LUTEGO odbędzie się
w Zgorzelcu i Görlitz międzynarodowa konferencja „Zbliżenie poprzez
współzależność. Strategia współpracy
transgranicznej w dziedzinie edukacji
między Saksonią a Dolnym Śląskiem”.
Referaty wygłoszą m.in. Beata
Pawłowicz, dolnośląski kurator
oświaty, i prof. Stefan Garsztecki z Uniwersytetu Technicznego
w Chemnitz.
Organizatorką konferencji jest Kinga Hartmann-Wóycicka, dyrektorka
oddziału Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz, autorka projektów
i podręczników polsko-niemieckich.

(b)

Po zmianie zarządcy gminnego targowiska, znajdującego się w centrum
Osinowa, rozpoczęła się modernizacja
także tego placu handlowego. Trzeba
było zainwestować w sanitariaty, wodociągi, instalację elektryczną, wybudować nowy parking.
Po niemal ćwierćwieczu funkcjonowania przygranicznej handlowej wsi, do
której dziennie, głównie w weekendy,
przyjeżdżało nawet kilkadziesiąt tysięcy
klientów zza Odry, widać już spore
zmiany. Wyrosły nowe pawilony, punkty
usługowe, budowane już według współczesnych standardów, a także parkingi.
Powstają wciąż nowe restauracje i ciągi
handlowe. Duży lokal zbudował McDonalds. Zatrudnienie znalazło w nim ponad 60 osób. W środku wsi wyrósł też
sieciowy market, co można potraktować

PROJEKTY

jednak z jakiegoś powodu wolą przyjechać tu.
– Jeszcze kilka lat temu skromni
niemieccy klienci z landów wschodnich wybierali alejki i stoiska wizualnie
mniej atrakcyjne, „gdzie było więcej
błota” – mówi pół żartem, pół serio mój
rozmówca. – Spodziewali się, że tam
właśnie będą niższe ceny.
Najważniejszym jednak powodem
tego, że handlowy Osinów Dolny ciągle kwitnie, a sąsiedni Krajnik Dolny,
a było tam przecież ponad tysiąc stoisk,
umiera – jest położenie. Krajnik Dolny
znajduje się nieopodal wyludniającego
się Schwedt. Osinów Dolny z kolei to
handlowa przygraniczna wieś aglomeracji berlińskiej. Stąd do stolicy Niemiec
jest zaledwie 60 km.

R.K. CIEPLIŃSKI

AKTUALNOŚCI

■■ ŚWINOUJŚCIE-Heringsdorf
tak będzie brzmiała oficjalna
nazwa lotniska w Heringsdorfie
pod Świnoujściem. Według przewoźników, ma to zwiększyć jego
popularność w Polsce i ułatwić
pozyskiwanie pasażerów na loty
do Świnoujścia. W minionym
sezonie lotnisko Heringsdorf miało m.in. połączenie z Warszawą
i Krakowem.
■■ CZESKIE Pilzno i belgijskie
Mons są Europejskimi Stolicami
Kultury 2015. Podczas uroczystości inauguracyjnych w Pilznie nikt nie wygłosił żadnej
mowy. Były tylko prezentacje
artystyczne.
■■ „NIEMCY nie przyszli” to
nowa wystawa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Jej tytuł
nawiązuje do powojennych obaw
polskich mieszkańców ziem zachodnich i północnych przed
powrotem Niemców. Wśród artystów, którzy prezentują swoje
prace, jest szczecinianka, Karolina Freino.
■■ POD KONIEC ub. roku powstało Słubicko-Frankfurckie
Stowarzyszenie. Chce m.in. powołać polsko-niemiecką szkołę
podstawową.
■■ TRZY lata ma Słubicko-■
-Frankfurckie Centrum Kooperacji, prowadzone przez oba miasta.
Burmistrz Frankfurtu nad Odrą
dr Martin Wilke chwaląc centrum, mówił: „Słubice i Frankfurt są motorem i sejsmografem
polsko-niemieckich stosunków.
To jest zasługa centrum”. Nowe
inicjatywy centrum to m.in.
Słubicko-Frankfurcki Kalendarz
Imprez (www.wydarzenia-bezgranic.pl) i Słubicko-Frankfurcki
City App „Historia bez granic“.
■■ PAŃSTWOWE galerieFot.Drezna
archiwum
oddały właścicielom 5500 dzieł
sztuki. Ich dyrektor poinformował, że chodzi o 5100 obiektów, odebranych właścicielom
w czasach NRD i 410 obiektów
zarabowanych w latach nazizmu.
Drezdeńskie zbiory sztuki liczą
około 1,2 mln dzieł.
■■ JAN Guz, przewodniczący
OPZZ, pogratulował Niemieckiej
Konfederacji Związków Zawodowych zakończonych sukcesem
starań o wprowadzenie płacy
minimalnej. Poprosił o wsparcie
starań na rzecz objęcia minimalnym wynagrodzeniem polskich
pracowników transportowych,
wykonujących przewozy w RFN.
■■ BERLIN rozpoczął oficjalnie
kampanię na rzecz organizacji
letniej olimpiady 2024 lub 2028.
13 września odbędzie się referendum w tej sprawie.
■■ „NIEMCY potrzebują grubej
kreski” – pisze „Welt On-Line”.
81 proc. Niemców chce zostawić
za sobą czasy nazizmu i zająć się
uważniej problemami współczesnymi, np. walką z antysemityzmem i ksenofobią. Uważają,
że w Berlinie, gdzie jest wiele
pomników upamiętniających
ofiary zbrodni niemieckiego nazizmu, powinien powstać pomnik
przezwyciężania przeszłości.

W dawnym Stalagu VIIIA

Centrum
Oliviera Messiaena
NA TERENIE byłego Stalagu
VIII A koło Zgorzelca otwarto
Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne „Meetingpoint Music
Messiaen”. Nazwa upamiętnia
wybitnego kompozytora francuskiego Oliviera Messiaena (1908-92),
który na przełomie 1940/41 roku
był jeńcem obozu.
Przyjaźnił się z jeńcami polskimi, m.in. z artystami: Zdzisławem Nardellim, Tadeuszem
Łakomskim, Janem Świderskim.
W obozie skomponował słynny

„Kwartet na koniec czasu”, który
miał tam swoje prawykonanie 15
stycznia 1941 r.
Wykonany też został w czasie
otwarcia centrum. Powstało ono
z inicjatywy środowiska kulturalnego połączonych miast Zgorzelec
i Görlitz”, a patronuje mu Ministerstwo Nauki i Sztuki Saksonii.
W centrum są wielofunkcyjne sale,
przestrzeń wystawowa, archiwum,
biblioteka, imponujący taras widokowy na teren dawnego obozu.

(b)

Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG
IV A Euroregionu Pomerania).
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