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„Sąsiad z papieru” – wizerunek w prasie

Szanujmy, co mamy teraz
– mówią Barbara Sztark i Bernd Aischmann, autorzy wystawy
Bernd Aischmann: – Opowieść
„o sąsiadach z papieru” zaczyna się
na naszej wystawie w 1945 roku
i doprowadzona jest do roku 1980,
czyli do czasu rejestracji Solidarności, a potem zawieszenia ruchu
bezwizowego i bezpaszportowego
między Polską i NRD. Pokazujemy, jak w tym czasie wzajemne
postrzeganie sąsiada odbijało się
w polskiej i enerdowskiej prasie
regionalnej. Myślimy o drugiej
części wystawy, która byłaby doprowadzona do współczesności.
Barbara Sztark: – Nasz pomysł
ma dwa główne cele: pokazać, jak
zmieniły się nasze kontakty w ciągu 70 lat istnienia nowej granicy
polsko-niemieckiej, i porównać
sytuację dzisiejszą z czasami po
wojnie. Moim zdaniem, od kiedy
żyjemy w czasach normalnych,
jeśli chodzi o kontakty polsko-niemieckie, często zapominamy,
jak się zaczynało.
B.A.: – Szkoda, że zapominamy,
bo wiedząc, jak było kiedyś, bardziej
szanujemy to, co mamy teraz.
B.S.: – Dodam, że dla biblioteki
ciekawe było mówić o historii prasy
regionalnej po roku 1945. Kilka lat
temu zrobiliśmy wystawę, która
pokazywała jej dzieje przed tą
datą. Do konstruowania opowieści
wykorzystaliśmy wówczas także
historię druku i drukarń. Teraz
z pomocą przyszła nam książka
„Sąsiad z papieru”.
B.A.: – Pomysł był dobry, ale
okazało się, że od 1945 r. we wschod-

STOWARZYSZENIE

nich Niemczech długo nie było
prasy regionalnej. Jeśli więc będziemy nasze prace kontynuować,
niezbędne stanie się sięgnąć do
innych źródeł, na przykład do prasy
organizacji wypędzonych. Ale to
już inna sprawa.
B.S.: – Pomorze za powojenną granicą od razu trafiło w ręce
propagandy, więc procesy świadomościowe nie szły tam naturalnie.
U nas też nie szły naturalnie, ale
my wzięliśmy Pomorze Zachodnie
– ogólnie mówiąc – jako teren swój.
Od 1945 r. prasa szczecińska żyła
sprawami regionu, region tworzył
swoją prasę. Zajmując się NRD, nie
mogliśmy nawet użyć określenia
„prasa regionalna”. Nawet region
nie nazywał się tak, jak trzeba.
B.A.: – Gdy w 1947 r. Rada Kontrolna Aliantów zlikwidowała Państwo Pruskie, a tym samym Pommern, czyli Pomorze, we wschodnich Niemczech nikt nie wiedział,
co zrobić z Vorpommern.
B.S.: – To uświadomiło nam taki
problem. Otóż my często myślimy,
że to polska ludność osadnicza
na Pomorzu Zachodnim miała
największe kłopoty z tożsamością,
ale jeśli chodzi o drugą stronę
granicy – kłopoty z tożsamością
to mało powiedziane: tam było
tworzenie nowego świata.
– Czy te problemy odbijały się
w prasie?
B.S.: – Wiemy o tym z dokumentów, chociaż w niemieckich
gazetach może coś znalazłoby się

Barbara Sztark, kierownik Biblioteki Niemieckiej Goethe-Institut w Książnicy
Pomorskiej, tłumaczka i Bernd Aischmann, wieloletni dziennikarz, autor książek „Mecklenburg-Vorpommern mit der Stadt Stettin ausgenommen” (2008)
i „Der Nachbar aus Papier. Mecklenburg-Vorpommern/Pomorze Zachodnie –
eine Nachbarschaft im Spiegel der regionalen Presse“, cz. 1; 1945-1980”
Fot. b.t.
(2012).
między wierszami. Dlatego naszej
wystawie powinny towarzyszyć
spotkania edukacyjne, poświęcone
temu, czego na wystawie nie ma,
bo nie było w prasie.
– Kim więc jest „sąsiad z papieru”?
B.S.: – Można powiedzieć, że to
gazetowy obraz sąsiada, wyideali-

zowany fantom, który przez jakiś
czas skutecznie zastępował sąsiada
prawdziwego. Paradoksem jest jednak, że prasa i propaganda, tworząc
ten obraz, pomogły w układaniu rzeczywistych stosunków sąsiedzkich.
B.A.: – One zwyciężały powoli.
Po wojnie była najpierw wielka
wrogość.

– Czy to widać w gazetach?
B.S.: – W polskich bardzo.
B.A.: – Na przykład w „Kurierze Szczecińskim”. W 1946 roku
były w „Kurierze…” alarmujące
artykuły o tym, że niemiecka
policja w Löcknitz i Pasewalku
napada na polskich repatriantów.
B.S.: – A w niemieckim sprawozdaniu urzędowym znaleźliśmy
informację, że polscy żołnierze
przeszli granicę i w Niemczech
„zachowywali się jak Indianie”.
– Czy niemieckie gazety o tym
pisały?
B.S.: – Niemcy przegrali wojnę
i nie mogli otwarcie krytykować
Polaków, ani wyrażać nienawiści,
którą też czuli.
B.A.: – U nas gazety od razu były cenzurowane, w Polsce
trochę później. Na wystawie
pokazujemy ślady cenzury rosyjskiej. Jednak czasem zdarzały
się uwagi krytyczne. W 1946 r.,
kiedy w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim miały odbyć się pierwsze wybory po wojnie, nawet
komuniści mówili, że jeszcze
nie zgodzili się na nowe granice.
Wypowiedzi te były komentowane
w „Landeszeitung”. Potem Franz
Dahlem, poseł do Landeskammer, który spotkał się z polskim
funkcjonariuszem, opowiadał,
że przed wyborami musieli tak
mówić, bo potrzebowali głosów
wypędzonych.

Dokończenie na str. IV

Gdzie dawniej był Stoewer, Junak i Polmo

Fabryka – nowa siedziba Pomeranii
NAZWA nie jest przypadkowa. Od 1 czerwca br. Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania mieści się w budynku
dawnej szczecińskiej fabryki, w której produkowano m.in.
motocykle marki Junak.
BIURO stowarzyszenia znajduje
się w części pierwszego piętra
odrestaurowanego budynku biurowego fabryki. Dodatkowym jego
atutem jest własna sala konferencyjna i bogata historia budynku,
a ciekawostką fakt, że dyrektor
biura, Paweł Bartnik, pracę magisterską „Od Państwowych Zakładów Motoryzacyjnych do Fabryki
Mechanizmów Samochodowych
„Polmo” w Szczecinie 1946-1972”,
napisał właśnie o tym miejscu.
Obronił ją w 1984 r. w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Szczecinie,
w Instytucie Historii.

Miejsce z historią
W 1896 r. Bernhard Stoewer
senior, znany producent maszyn do
szycia, założył w Szczecinie fabrykę
Stettiner Eisenwerk Bernhard
Stoewer. W 1899 r. dołączyli do
niego synowie Bernhard i Emil,
a zakład przekształcono w fabrykę Gebrüder Stoewer Fabrik für
Motorfahrzeuge, która stała się
kolebką niemieckiego przemysłu
motoryzacyjnego i była trzecim

zakładem produkcji samochodów
w Europie. W pierwszym roku
działalności wyprodukowała auto
typu double phaeton z silnikiem
o pojemności 2,1 litra. Okazało
się strzałem w dziesiątkę i zakład
mógł się rozwijać. Przystąpiono
do budowy omnibusów i samochodów ciężarowych, a pojazdy
ze znaczkiem „Stoewer” zaczęły
pojawiać się na całym świecie.
W 1906 r. Londyn zamówił 200
omnibusów! Pozwoliło to firmie
rozwinąć prace badawcze i jeszcze
w tym samym roku zaprezentowała
swój pierwszy samochód z silnikiem 6-cylindrowym. Ostatnie lata
przed wybuchem I wojny światowej
były najlepszym okresem w jej
rozwoju.
Zarówno pierwsza, jak i druga
wojna światowa zmusiły właścicieli
firmy do zmiany profilu produkcji.
Pracowała dla wojska.
W lipcu 1945 r. zakład został
przekazany polskim władzom administracyjnym. Budynki nie były
zniszczone. Wywieziono wszystkie
maszyny. 1 czerwca 1946 r. obiekty

Adres nowej siedziby SGP Pomerania: al. Wojska Polskiego 184C/15,
71-256 Szczecin (tel. 91 486 29 10). Więcej: www.pomerania.org.pl

fabryki zostały przekazane Zakładom Inżynierii „Ursus” koło
Warszawy, jako tzw. Państwowy Zakład Przemysłu Motoryzacyjnego.
Warszawa przysłała do Szczecina
swoich pracowników i rozpoczęto produkcję części do silników
rolniczych. Sytuacja polityczna
(zimna wojna) sprawiła, że zakład
znów zmienił profil działalności
oraz właścicieli. Produkował teraz
m.in. łóżka dentystyczne, szafy,
meble lekarskie, kosze na śmieci,
łyżki do butów.

Junak i Polmo
Przełomowy okazał się rok 1953
i decyzja Ministerstwa Obrony
Narodowej, że w Szczecinie będą
budowane przyczepy i nadwozia
samochodowe o przeznaczeniu
specjalnym. Dwa lata później,
w 1955 roku, dyrekcji zakładu
polecono przygotowania do uruchomienia produkcji nowego typu
motocykla Junak M07. Zaczęli
przybywać specjaliści – kadra dla
Szczecińskiej Fabryki Motocykli
„Junak”.

Budynek dawnych zakładów Stoewera, Junaka i Polmo, dziś siedziba biur różnych
Fot. Maria PEDA
firm. Część pierwszego piętra zajmuje biuro SGP Pomerania.

W Szczecinie wyprodukowano
91 429 junaków. Prawie cztery
tysiące wysłano do 32 krajów. Największymi zagranicznymi odbiorcami były Węgry, Kuba i Mongolia.
Specjalną wersję kupili także
Amerykanie. Zakład wyprodukował też prototyp samochodu
Smyk z silnikiem junaka. W 1958 r.
zmienił nazwę na: Szczecińska
Fabryka Motocykli „Junak”. Złoty
jej okres skończył się w 1964 r. wraz
ze spadkiem sprzedaży motocykli.
Nastąpiła kolejna zmiana profilu
produkcji.
W 1967 r. po raz kolejny zmieniono nazwę, która teraz brzmiała:
Fabryka Mechanizmów Samochodowych „Polmo”. Po 1990 r. firma
ulegała kolejnym przemianom
własnościowym. W 2011 r. została
postawiona w stan upadłości.
Część dawnego „Polmo” kupił
szczeciński deweloper. Zrewitalizował opuszczony i zniszczony
budynek, w którym są teraz nowoczesne biura o powierzchni
ponad 2 tys. metrów kwadratowych.
Inwestor nie zapomina o historii
tego miejsca. Chce w nim urządzić stałą ekspozycję zdjęć z nią
związanych.
Maszyny, produkowane przez
lata w fabryce, można obejrzeć
w Szczecińskim Muzeum Techniki
i Komunikacji.
Ola WARSKA
4575-15-A
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Pod znakiem róż i ogrodu

REGATY

Poznała nas ze sobą
Elizabeth

ROZCIĄGNĘLIŚMY SIĘ w długi
rząd, przemieszczając się przez
rzędziński park; rozgadana grupa
polsko-niemiecka, plus kilka
osób z Anglii. Posuwamy się
wolno śladami brytyjskiej pisarki
Elizabeth von Arnim. Mieszkała
tutaj na przełomie XIX i XX w.,
tutaj napisała swoje pierwsze
książki i tworzyła wciąż na
nowo swój sławny ogród. Swoje
„niebiańskie królestwo”.

Można sobie to „królestwo” wyobrazić, mając w pamięci opis z dwóch
pierwszych jej książek („Elizabeth i jej
ogród” i „Samotne lato”), gdy stoi się
na najwyższym stopniu resztki schodów
werandy dawnego dworu, zniszczonego
w 1944 r. przez alianckie bomby. Na tej
werandzie często pisała latem książki,
albo delektowała się widokiem ogrodu,
po którym spacerowała nawet w nocy,
gdy „wszystko było takie niezwykłe i takie święte – jakby sam Bóg przechadzał
się w tę chłodną noc”. Gdzieś tu był
zegar słoneczny otoczony klombami,
założonymi jeszcze prawdopodobnie
przez Wilhelma von Lepela, przyrodnika i dyplomatę, który w Rzędzinach
stworzył park krajobrazowy. Prawie sto
lat później Angielka obsadziła te klomby
bratkami i ukochanymi różami, w parku
dosadziła liczne krzewy i drzewa, a po
kolejnych stu latach my tutaj stajemy
i widzimy to w wyobraźni…
Na klombach wabiły kolorami i zapachami róże Marie van Houtte, Vicomtesse Folkestone, Safrano… Klomb
za słonecznym zegarem miał ich aż
dwadzieścia siedem w trzech rodzajach: były to Książę von Teck, Cheshunt

młoda hrabina von Arnim, wyjeżdżając
w tajemnicy przed mężem do Londynu,
szła pieszo do stacji kolejki, czy dojechała
tam powozem? Nie bardzo wiadomo, czy
udała się do stacyjki w Nassenheide,
czyli dzisiejszych Rzędzinach, czy do
Blankensee albo Grambow, bo tego nie
doczytaliśmy, a jak się okazało, tę historię znamy oboje z tych samych książek
biograficznych. Pan Heinrich pozostał
przy powozie, ja – pieszej wędrówce.
Doktor Löhr, który był przed laty
lekarzem drużyny piłkarskiej KSC Karlsruhe, później narodowej reprezentacji
Kamerunu, jest dzisiaj właścicielem
jeziora i lasu pod Pampow, w części
należącego niegdyś do majątku Henninga
von Arnima, męża pisarki. Razem z żoną
Gabriele należą do dużego grona jej
współczesnych czytelników, rozsianych
po całym świecie, o czym można się
przekonać, zaglądając do internetu.
Tu, w jednym miejscu, Elizabeth von
Arnim poznała ze sobą grupę ludzi,
mieszkających po obu stronach granicy.

Blankensee wygrało konkurs
Po raz pierwszy spotkaliśmy się,
grupa polsko-niemiecka, na początku
2013 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej na zaproszenie wójt
Teresy Dery. Bo to w Dobrej zrodził
się pomysł przypomnienia po 100 latach postaci, debiutującej w światowej
literaturze pierwszą książką, w której
opisała tutejsze okolice i można rzec,
że wciąż promuje je doskonale nadal.
Z tego pomysłu sypnęły się kolejne,
także ten, by wspólnie z zaprzyjaźnioną
gminą Blankensee, dokąd sięgały dobra
Arnimów, robić wspólnie coś, czego
nikt dotąd nie robił, a co wiązałoby się

Część klasy polsko-niemieckiej podczas uroczystego zakończeniu roku szkolnego w Blankensee. Na dole od lewej nauczycielki: Ewa Polak i Ewa Samson.
Fot. Elżbieta BRUSKA
Scharlach, Prefet de Limburg. Niektóre
z opisanych w książce gatunków można
dzisiaj jeszcze zamówić u zachodnich
ogrodników.
Wolno posuwamy się dalej po dawnych ścieżkach, rozdzielających klomby
oraz rabaty w kierunku alei odtworzonych kilkanaście lat temu przez
Małgorzatę Haas-Nogal, gdy park został
sprzedany prywatnej osobie. Gdzieś
przy jednej z nich stała cieplarnia,
którą hrabina von Arnim zamieniła na
pisarską samotnię, gdzieś dalej, przy
ścieżce opadającej w dół, stał domek
lodowy, a przy nim „specjalna”, jak
pisała, ławka. Ławka Goethego, bo
tylko na niej, w cieniu potężnego buka,
czytała utwory swego ulubionego poety.
Nasza rozciągnięta w długi sznur
wycieczka skręca w stronę strumienia,
który dzisiaj nadal odgradza wschodnią
granicę parku od pól, jak przed ponad
stu laty. „Było cudownie cicho, słowik
na grabie rządził całym ogrodem, a ja
siedziałam nieruchomo i patrzyłam,
jak łuna na wschodzie staje się coraz
bardziej czerwona” – pisała Elizabeth
o tym miejscu, w którym nadal stoi kilka
pamiętających ją wiekowych drzew.
Dzisiaj również wyrastają po drodze
pokrzywy, najbardziej nielubiane przez
hrabinę chwasty, o czym przypomina
Heinrich Löhr, z którym spieramy się
lekko o to, czy pewnej nocy 1896 roku

z angielską pisarką. Grupie niemieckiej,
przywiedzionej przez ówczesnego burmistrza Alfonsa Heimera, pomysł się
spodobał i tak to się zaczęło…
Od ponad dwóch lat, pod honorowym
patronatem angielskiej pisarki, odbywają się coroczne spotkania, zajęcia,
warsztaty: ogrodnicze, florystyczne,
ekologiczne z udziałem mieszkańców
obu gmin. W ramach projektu, krótko
zwanego Elizabeth, odbywały się już
zawody sportowe młodzieży, zajęcia
gotowania dorosłych i rajd rowerowy
(stawiło się 250 osób!). W Blankensee
i Rzędzinach wyrosły nowe rabaty różane, a wśród największej z nich, w Buku,
stanął pomnik angielskiej pisarki.
Ostatnim, jakże widowiskowym akcentem tego transgranicznego współdziałania, które wspierały Euroregion
Pomerania i pewna duńska Fundacja
Oticon, jest Festiwal Róż. W tym roku
odbył się on po raz trzeci i jak zwykle
było wesoło i kolorowo. Były prezentacje, wystawy artystyczne, kiermasze.
Były róże do podziwiania i kupowania,
koncerty i spotkania. I panie w długich
sukniach oraz kapeluszach, które nadawały ton. Wszyscy bawili się świetnie.
A po festiwalu dowiedzieliśmy się,
że gmina Blankensee zwyciężyła w tegorocznym konkursie na najlepszą
gminę po niemieckiej stronie. Nikt nie
wątpi, że do tego sukcesu przyczynił

się wspólny transgraniczny projekt
z Elizabeth w tytule. Drugiego takiego
nie ma nigdzie.

Dzień dobry – guten tag
Tuż po festiwalu odbyło się jeszcze
w Blankensee zakończenie roku szkolnego
– wspólnego polsko-niemieckiego kursu
językowego, którego pomysł też zrodził
się przy okazji spotkań odbywających
się pod patronatem Elizabeth.
– To było takie spontaniczne – wspomina początki Ewa Polak. – Ktoś na drugim
festiwalu w Skarbimierzycach powiedział:
spotkajmy się, może wspólne lekcje…
Po niemieckiej stronie też ktoś o tym
pomyślał.
– My mamy we wsi Susanne, która
troszczy się o to, żebyśmy nie umarli
z nudów, bo jest urodzoną działaczką.
I Suzanne wspomniała o kursie tandemowym – mówi Ewa Samson.
I rozniosło się po okolicy, po obu
stronach, i zgłosili się pierwsi uczniowie. Dwie nauczycielki – Ewa Polak (z
wykształcenia polonistka i anglistka,
dzisiaj lektorka języków obcych w Niemczech) oraz Ewa Samson (germanistka
i rusycystka, właścicielka firmy winiarskiej w Blankensee). Najpierw same
tworzyły program i materiały, bo nikt
nie napisał jeszcze książki do wspólnej
nauki dwóch języków. Potem musiały
lekcje zorganizować inaczej, bo uczniów
z obu stron wciąż przybywało. Trzy razy
w miesiącu grupy uczyły się osobno,
już z podręcznikami, raz w miesiącu
wszyscy mieli wspólne zajęcia. Było
wspaniale, bezstresowo, wesoło – mówią
uczniowie. Lekcje przebiegały w prawdziwie koleżeńskiej atmosferze, bo jak
się wszyscy w klasie lubią, to nie może
być inaczej. A to była klasa wyjątkowa,
o różnym przekroju wiekowym i zawodowym (lekarze, inżynierowie, złotniczka,
informatycy, nauczycielki, aktorka), klasa
bardzo pilnych uczniów, których nie
trzeba było gonić do nauki. Gdy jednego
z nich – Hansa z Löcknitz – po polskiej
stronie zatrzymała policja do rutynowej
kontroli, mógł już powiedzieć po polsku: – „Dzień dobry, proszę bardzo, czy
wszystko w porządku”, a potem pochwalić
się swojej nauczycielce…
– Był strasznie dumny, że nie uczył
się na darmo – śmieje się Ewa Samson.
Gdy wracamy z uroczystego zakończenia roku szkolnego o pierwszej w nocy,
tuż za Blankensee zatrzymuje nas niemiecka policja. – „Dobry wieczór, proszę
dokumenty do kontroli” – mówi po polsku
policjantka. Też po kursie.
Elizabeth w radiu
Przed nami następne spotkania,
czwarty Festiwal Róż i wiele ciekawych planów, których nie chce jeszcze
zdradzić Iza Dryjańska, organizatorka
i koordynatorka projektu o nazwie
Elizabeth. Jedno jest pewne, że nikomu innemu nie uda się zrealizować
pewnych pomysłów, bo tylko tutaj są
Dobra i Rzędziny, o które – dawne Nassenheide – pytają czytelnicy z różnych
stron świata. Bo książki naszej Elizabeth
są na Zachodzie na nowo wydawane
w różnych formach. Bestseller z roku
1898, „Elizabeth i jej ogród”, wydany
w Niemczech trzy lata temu w formie
audiobooku przyniósł aktorce, Doris
Wolters, tytuł najlepszej interpretatorki
książki. Półautobiograficzną opowieść
o życiu angielskiej pisarki w dzisiejszych Rzędzinach zaczęto także od
lipca czytać w odcinkach w radiu BBC
w wieczornym programie „Książka
przed snem”. We wrześniu w Cambridge
odbędzie się konferencja poświęcona twórczości Elizabeth von Arnim.
A u nas, na pograniczu, będą kolejne
spotkania, następny Festiwal Róż.
Nie wiem tylko, czy z doktorem Löhrem uzgodnimy stanowiska w sprawie
ucieczki młodej hrabiny nocą 1896 r.
po kryjomu na stację kolejki. Pieszo
czy powozem?
Elżbieta BRUSKA
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Lodołamacz „Stettin” wśród okrętów

POLEMIKI

Żeglarski Rostock

Największe żaglowce i największe cruisery
W programie Hanse Sail są
regaty, parady żaglowców, rejsy
wycieczkowe żaglowcami i parowcami w morze (także nocne),
zwiedzanie jednostek, w tym okrętów wojennych. Przygotowano
różnorodny program kulturalny
(koncerty orkiestr symfonicznych,
zespołów młodzieżowych, dni
szant) i kulinarny (jarmarki: polski, brandenburski, biesiadny),
inscenizacje życia codziennego
w mieście hanzeatyckim. Odbędzie się XV Hanse Sail Business
Forum.

Gośćmi szczególnymi będą statki parowe.

KOMENTARZ

Czym jest
pogranicze?
PODCZAS spotkań pani Anny
Quart w Szczecinie mówiono także o problemach, których władze
regionalne nie są w stanie załatwić,
aczkolwiek powinny uparcie domagać się od stolic ich rozwiązania.
Chodzi na przykład o regionalne
transgraniczne połączenia kolejowe.
Czy bowiem powołanie w ramach
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej specjalnej grupy roboczej
ds. połączeń kolejowych przyśpieszy
załatwienie problemów komunikacji
transgranicznej, których nie można
załatwić od lat? Grupę powołano
w kwietniu, a zacznie pracę we wrześniu. Jeśli z taką prędkością, z jaką
się konstytuuje, będzie rozwiązywać
problemy, niczego szybko nie załatwi.
A sprawy dla pogranicza są ważne.
Nie chodzi o to, by władze centralne
wymuszały jakieś rozwiązania na
niezależnych przewoźnikach, bo to nic
nie da, lecz żeby zmieniły w końcu
przepisy z dawnych lat, stwarzające
dla komunikacji transgranicznej
bariery często nie do pokonania.
Przydałaby się też nowa definicja
pogranicza. Nadal pogranicza to
w obu krajach peryferie, potrzebujące pomocy, a nie dwukulturowy
region, który dla życia, nie mówiąc
o rozwoju, potrzebuje rozwiązań,
dostosowanych do jego potrzeb.

Bogdan TWARDOCHLEB

Fot. Hanse Sail
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Fot. Hanse Sail

Statki i okręty, które przypłyną do
Rostoku, zajmą nabrzeża o długości
4,5 km. Popłyną następnie w konwoju
na Sail Bremerhaven, a niektóre
także na Sail Amsterdam, największy
festyn portowy na świecie.
Partnerem 25. Hanse Sail są
Hesja i Estonia. Oczekiwanych
jest ponad milion gości, około
tysiąca dziennikarzy, pojawią się
pełnomorskie cruisery. Znane są
już dokładne terminy Hansa Sail
do 2018 r.
Szczegóły: www.hansesail.com

(b.t.)

Lodołamacz „Stettin” zawsze jest na Hanse Sail. Fot. Hanse Sail

Rozmowy w Szczecinie

Pani sekretarz
z Brandenburgii
W STOWARZYSZENIU Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
gościła Anna Quart (Die Linke), sekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów
Brandenburgii. Była to pierwsza wizyta urzędnika tej rangi
w szczecińskim biurze stowarzyszenia, reprezentowanym
w czasie rozmowy przez dyrektora Pawła Bartnika
i wicedyrektor Irenę Stróżyńską.
ROZMAWIANO o realizacji
projektów w ramach kończącego
się programu INTERREG IVA
i przyszłej perspektywie finansowania UE, o bieżącej sytuacji
na pograniczu i wzmocnieniu
współpracy międzyregionalnej.
Sekretarz Quart zadeklarowała,
że euroregion może liczyć na
wsparcie w rozwiązywaniu trudnych spraw na poziomie ministerstwa i Komisji Europejskiej.
Brandenburgia ma w Brukseli
swoje przedstawicielstwo, zatrudniające dziesięć osób.
W Szczecinie Anna Quart
spotkała się też z marszałkiem
województwa Olgierdem Geblewiczem i zastępcą prezydenta
Szczecina Krzysztofem Soską.
Rozmawiała m.in. o współpracy
gospodarczej, transgranicznej
opiece medycznej, Szczecińskim Regionie Metropolitalnym,
wspólnych inicjatywach w regionie Bałtyku i problemach

Po odczycie prezydenta Komorowskiego

Wiele hałasu o Stauffenberga

25. HANSE Sail odbędą się
w Rostocku i Warnemünde
5-9 sierpnia. Organizowane
są od 1991 r. Oficjalne
otwarcie zaplanowano na
popołudnie 6 sierpnia. W tym
roku głównymi bohaterami
morskiego zlotu będą
statki parowe, a z honorami
szczególnymi i uroczystym
salutem zostanie przywitany
legendarny lodołamacz
„Stettin”, który na Hanse Sail
przypływa co roku.
Do Rostoku awizowało się
ponad dwieście żaglowców pełnomorskich, szkunerów, barków,
zeesenbootów i statków parowych
z kilkunastu państw. Przypłyną
kutry wielorybnicze, które zakończą VII Regaty Nystad-Rostok.
Wśród największych żaglowców
będą rosyjskie „Kruzenstern”,
„Siedov” i „Mir”, polski „Dar
Młodzieży”, niemieckie „Gorch
Fock” i „Greif ”. Przypłynie polski
„Kapitan Borchardt”, szwedzka
brygantyna „Baltic Beauty”, brytyjski bryg „Eye of the Wind”,
„Nao Victoria” z Hiszpanii, francuska fregata „Etoile du Roy”
(pierwszy raz na Hanse Sail).
Jako niespodzianka zapowiadany
jest zbudowany w 2010 r. bryg „La
Grace” pod flagą Czech, kraju –
jak widomo – stęsknionego mórz
i oceanów.

III

transgranicznej infrastruktury
komunikacyjnej. Mówiono o rozbudowie połączeń kolejowych.
W ramach Polsko-Niemieckiej
Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Regionalnej i Przygranicznej powołana została
wspólna grupa robocza ds. połączeń kolejowych. Rozpocznie
pracę we wrześniu.
Sekretarz Quart była też
w Schwedt. Z przedstawicielami
Schwedt i Chojny zwiedziła park
Hugenotów w Schwedt i Dolinę
Miłości w Zatoni Dolnej.
Anna Quart (ur. 1990) stanowisko sprawuje od listopada
2014 r., odpowiada za sprawy
europejskie. Studia filologiczne, politologiczne, zarządzania
gospodarką kończyła w Berlinie,
Moskwie, Brukseli i Paryżu, pracowała m.in. u Volkswagena. Jest
tłumaczką z języka francuskiego
i rosyjskiego.

(a.w., b.t.)

PIERWSZY miesiąc wakacji za
nami. Czas płynie wolniej. W końcu
mogę sięgnąć raz jeszcze do publikacji poświęconych Clausowi von
Stauffenbergowi. Szukam w nich
informacji o jego stosunku do Polski
i Polaków.
Problem ten od kilku tygodni
wałkowany jest na różnych portalach.
Przytaczane są wybrane, niewielkie
fragmenty korespondencji między
nim a jego żoną Niną, z września
1939 r. W dodatku odrywa się je od
kontekstu obrazu Polski i Europy
Wschodniej w Niemczech w pierwszych dekadach XX w.
Czy negatywny stosunek Stauffenberga do naszego kraju był wyjątkiem,
czy też był powszechny wśród warstwy arystokratyczno-wojskowej, nie
mówiąc już o większości Niemców?
Uważniejsza lektura listów Stauffenberga pozwala skreślić bardziej
złożony obraz. Być może szczególnie
Polaków nie poważał, ani nie podziwiał, jednak nie przeszkodziło mu
to w ukaraniu jednego ze swych
podwładnych za złamanie prawa.
Ten fakt przemilczeli wszyscy dziennikarze, którzy tworzą teraz chór
oburzenia z powodu nawiązania do
postaci Stauffenberga w niedawnym
wystąpieniu prezydenta Komorowskiego w Berlinie.
* * *
Dobrze się stało, że kolejna rocznica zamachu na Hitlera w Wilczym
Szańcu (20 lipca 1944) została zauważona w mediach. Zajęto się nią
jednak w dość specyficzny sposób,
choć chyba nie tak niezrozumiały
w naszych realiach. Pretekstem nie
stał się nieudany zamach, lecz przemówienie głowy państwa polskiego.
Bronisław Komorowski na zaproszenie Fundacji Adenauera wygłosił
w Berlinie odczyt poświęcony ruchowi
oporu w XX wieku. Niemal całą jego
zawartość uznano chyba za nie wartą
zainteresowania, natomiast z pasją
rzucono się na zdania odnoszące się
do Clausa von Stauffenberga. Odezwały się głosy oburzenia, jak zwykle
świętego, zaczęto nawet słać listy
otwarte. W jednym z nich wyrażono
w jednym zdaniu opinię o autorze
najgroźniejszego zamachu na wodza
III Rzeszy, jak i o prezydencie Polski:
„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd człowiekowi, który
jako czynny oficer Wehrmachtu brał
udział w najezdniczej ludobójczej
wojnie przeciwko Narodowi Polskiemu w 1939 roku, który wyrażał
rasistowskie opinie o mieszkańcach
Rzeczypospolitej, pochwalał pracę
niewolniczą Polaków na rzecz Niemiec, który wreszcie podjął działania
przeciwko Adolfowi Hitlerowi, aby
utrzymać niemieckie zdobycze wojenne w obliczu nieuchronnej klęski
Rzeszy Niemieckiej w lecie 1944”.

SPOTKANIA

* * *
Poniżej odniosę się do niektórych
cech domniemanego światopoglądu
Stauffenberga, wymienionych w liście
otwartym. O samym zamachu na Hitlera, jego przebiegu, fali aresztowań,
procesów i wyroków śmierci napisano
już wiele. Sporo publikacji dostępnych
jest także po polsku. Dotyczy to również wyobrażeń uczestników spisku
o przyszłym porządku europejskim.
Książki są dostępne, zatem pozwolę
sobie te sprawy pominąć.
Dywizja, w której służył Claus
von Stauffenberg, została w sierpniu
1939 r. przeniesiona z Wuppertalu na
tzw. Śląsk Środkowy. Szlak bojowy
jednostki Stauffenberga prowadził
z Kreuzburga (dziś Kluczbork) przez
Wieluń, Włodawę, Radom, Kozienice
do Grójca. 12 października 1939 r.
Stauffenberg z jednostką wrócił do
macierzystych koszar. Z dostępnej
literatury wiadomo, że przed 1939
r. nie miał żadnej styczności z Polską. Jak ją więc zapamiętał z okresu
„Polenfelzug”?
* * *
Urodził się w 1907 r. w Jettingen
(Szwabia) w rodzinie arystokratycznej. Wśród jego przodków był m.in.
marszałek August von Gneisenau.
Claus również wybrał karierę wojskową. Szlify oficerskie zdobywał
w kawalerii (Bamber, Hanower),
odbył studia w Akademii Wojennej,
przygotowujące do pracy w sztabie generalnym. Przejęcie władzy
przez nazistów początkowo powitał
– podobnie jak wielu z jego pokolenia – z entuzjazmem i nadzieją
na odrodzenie Niemiec. Z biegiem
lat zaczął nabierać dystansu do
nowego systemu. Był wprawdzie
dzieckiem epoki, jednak uważał
za ważne oddzielenie wojska od
bieżącej polityki państwa. Nie bez
znaczenia dla kształtowania się jego
charakteru była tradycja rodzinna,
konserwatywne i monarchistyczne
przekonania jego rodziców (ojciec był
ostatnim Oberhofmarschall Królestwa Wirtembergii), zainteresowania
muzyczne i artystyczne (przynależność do środowiska związanego
z poetą Stefanem Georgem). Był
katolikiem.
* * *
Jego wiedza o Polsce i Polakach
nie różniła się od przeciętnej w Niemczech. Była ona często oparta na
starych stereotypach (polnische Wirtschaft) i nowszych uprzedzeniach. Ten
antysłowiański czy antypolski nurt
nie był niczym nowym ani rzadkim.
Od drugiej połowy XIX w. wyraźnie
negatywny obraz Polski można było
spotkać choćby w popularnych powieściach („Soll und Haben” G. Freytaga),
czy operetkach („Student żebrak”
C. Millöckera), jak i w wywodach
polityków i publicystów. W czasie

I wojny światowej wielu Niemców,
służących na froncie wschodnim,
umocniło swe przekonania o zacofaniu tej części Europy. Pochodzący
z Wrocławia gen. Karl Wilhelm von
Gallwitz zanotował w swoim dzienniku 20 września 1914 r.:
„Samochodem do odprawy celnej,
dalej konno. Większość naszych
żołnierzy, którzy nigdy przedtem
nie dotarli do słupów granicznych
na wschodzie, wpadła w osłupienie.
Najpierw znakomita szosa, a potem
droga pełna dziur, mizerna wegetacja
i uprawy, nędzne chaty, zbiedniali
i brudni ludzie”.
Podobnych cytatów można wskazać więcej. Po powstaniu państwa
polskiego i stratach terytorialnych
Niemcy weimarskie i Polskę dzielił głęboki konflikt. Gen. Hans von
Seeckt pisał 11 września 1922 r. do
pierwszego szefa MSZ Republiki
Weimarskiej: „Egzystencja Polski
jest nie do pogodzenia z warunkami
życiowymi Niemiec. Polska musi
zniknąć i zniknie przez własną słabość
i przez Rosję, z niemiecką pomocą”.
Przekonanie to podzielała kasta
oficerska, przenikało atmosferę szkół
wojskowych, do których uczęszczał
młody Stauffenberg. Głosy przeciwne,
bardziej zróżnicowany odbiór Polski,
należały do rzadkości. Podpisanie
przez RP i III Rzeszę w 1934 r. deklaracji o wzajemnym niestosowaniu
przemocy doprowadziło jedynie do
czasowej normalizacji i powierzchownej poprawy stosunków między
obu krajami.
* * *
W czasie kampanii wrześniowej
Stauffenberg był odpowiedzialny za
aprowizację dywizji. Miał z tym ogromne trudności, wynikające z szybkiego
tempa marszu jednostki. Wielokrotnie
był konfrontowany z bezprawnymi
rekwizycjami i rabunkami, dokonywanymi przez żołnierzy niemieckich,
ale i grabieżą koszar i magazynów
wojskowych przez okoliczną ludność.
W listach do żony zawarł swe pierwsze
wrażenia z Polski, które właściwie
niczym nie różniły się od wcześniej
przytoczonych opisów:
„Miejscowa ludność to niewiarygodny motłoch, bardzo dużo Żydów
i mieszańców. Naród, który dobrze
się czuje jedynie pod batem. Tysiące
jeńców przyczynią się na pewno do
rozwoju naszego rolnictwa. W Niemczech można ich z pewnością dobrze
wykorzystać, są bowiem pracowici,
chętni i skromni”.
Powyższy cytat jest najczęściej
przytaczanym dowodem na antypolskość Stauffenberga. Inne, które
w tym samym czasie odnotowywał
w listach, są pomijane. Warto je
przytaczać, bo utrudniają łatwe
wpisanie Stauffenberga w poczet
polakożerców. Po zatrzymaniu się

w jednym z majątków szlacheckich
pisał z podziwem:
„W ostatnich kwaterach dla sztabu
widziałem w zaniedbanych chateaus
wspaniałe meble okresu empire.
Nieprawdopodobnie piękne rzeczy,
przy których dostaję zawrotu głowy.
Właśnie przebywam w majątku ziemskim kulturalnego artysty z piękną
biblioteką i wspaniałymi rzeczami
okresu empire, łóżka, nocne stoliki,
lustra, regały na książki, klasyczne
w stylu, tak, jak to sobie można wyobrazić”.
* * *
Stauffenberg widział więc, że
Polska to kraj skrajności, ogromnych
różnic społecznych. Nie zastanawiał
się, skąd się one wzięły, dlaczego
poziom życia warstw uboższych jest
na ogół niski. Nie traktował jednak
wszystkich Polaków jako podludzi,
którymi nie warto się bliżej zajmować. W Wieluniu, dopiero co
zmasakrowanym przez niemieckie
bombowce, aresztowano dwie Polki,
matkę i córkę. Ze strychu swego
domu miały rzekomo dawać znaki
latarką polskiej artylerii. Jeden z oficerów, znajomy Stauffenberga, kazał
je bez zbadania sprawy na miejscu
rozstrzelać. Po interwencji Stauffenberga trafił przed sąd wojenny.
Okazało się, że kobiety są dalekie od
pełni władz umysłowych i nie zdawały sobie sprawy, co robią. Oficera
zdegradowano. Poczucie sprawiedliwości wzięło więc u Stauffenberga
górę nad braterstwem broni (Kameradschaft) i narodową wspólnotą,
co dowodzi, że ogólny negatywny
stosunek do Polaków nie dawał się
pogodzić z samowolą niemieckich
wojskowych, a zwłaszcza jednostek
specjalnych, które wkrótce miały
masowo zabijać polskich cywili. Być
może informacje o tym były jedną
z przyczyn narastania tendencji
opozycyjnych u von Stauffenberga
i jego przyjaciół.
* * *
Kilka wojennych tygodni jesienią
1939 r. było jedynym bezpośrednim
kontaktem Stauffenberga z Polską.
Resztę wojny spędził na froncie zachodnim i Afryce, gdzie został ciężko
ranny. Przez kilka miesięcy przebywał także na froncie wschodnim.
Od 1943 r. uczestniczył aktywniej
w kontaktach, które później doprowadziły do zawiązania spisku przeciw
Hitlerowi. Za udział w nim zapłacił
wraz ze swymi towarzyszami życiem
i wrogością wielu Niemców. Jego
rodzina odczuwała to jeszcze wiele
lat po upadku III Rzeszy.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
Warto przeczytać: Tomasz Scheffler,
Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej
opozycji w Trzeciej Rzeszy, Wrocław
2006.

W Torgelow o historii i współczesności

Każdy człowiek ma prawo do azylu
ŚWIATOWY Dzień Uchodźcy, ogłoszony przez ONZ, i Dzień Pamięci
o Ofiarach Ucieczek i Wypędzeń wypada w połowie czerwca. W Domu
Wielu Pokoleń „Solidarność Narodów”
(Mehrgenerationenhaus Volkssolidarität) w Torgelow odbyła się w tym dniu
konferencja „Losy ludzi” („Menschenschicksale”).
Mówiono o losach uciekinierów
i wypędzonych w czasie drugiej wojny
światowej i po wojnie oraz o uchodźcach i azylantach dziś. Uczestnicy
spotkania rozmawiali o tym, kim są
uciekinierzy, skąd pochodzą, dlaczego
musieli opuścić ojczyznę, jak uciekali,
znajdowali nowy dom i jak zostali
przyjęci w kraju, do którego przybyli.
Spotkanie zostało zainicjowane
i zorganizowane przez Dom Wie-

lu Pokoleń „Solidarność Narodów”
w Torgelow i Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie. Wzięli
w nim udział uczestnicy i świadkowie
wydarzeń wojennych i powojennych
z Pasewalku, Torgelow i Ueckermünde, uczniowie Szkoły Regionalnej im.
Alberta Einsteina w Torgelow i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie oraz azylanci z pobliskiego Drögeheide. O ucieczkach i wypędzeniach w historii i współcześnie
mówił w niezwykle interesującym
wykładzie prof. Jan M. Piskorski
z Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk, autor m.in. książki „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie”. Uczniowie
szczecińskiego liceum przedstawili

prezentację słowno-muzyczną, związaną z tematem spotkania.
Jego uczestnicy zgodzili się, że dla
porozumienia między pokoleniami
i ponad granicami, zwłaszcza na polsko-niemieckim pograniczu, bardzo
ważne jest prezentowanie i spisywanie relacji świadków i uczestników
dramatycznych wydarzeń z przeszłości. Równocześnie niezbędne jest
poznawanie losów dzisiejszych uciekinierów i azylantów, jak też udzielanie
im pomocy w nowych miejscach ich
życia, wolnych od wojen i głodu.
Na spotkanie przewieziono ze
Schloss Bröllin do Torgelow wędrujące
rzeźby Christine Rode z cyklu „Die
Wartenden” („Czekający”). Symbolizowały oczekiwanie uciekinierów,
przedostających się przez Morze Śród-

ziemne do Europy, na statek, który
by ich do niej zawiózł. W pracach
Christine Rode statek jest symbolem
nadziei na lepsze życie, a równocześnie zwątpienia.
Uczniowie ze Szczecina przedstawili prezentację multimedialną
„Świadkowie wydarzeń”. Otwarto też
wystawę „Azyl jest prawem ludzkim”,
działała Kawiarenka Wspomnień,
w której można było wysłuchać świadków wydarzeń.
Za pomoc w realizacji projektu
Dom Wielu Pokoleń „Solidarność Narodów” dziękuje Międzynarodowemu
Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie, prowadzonemu przez Magdalenę i Falko
Reichardtów.

Iwona ZIĘTEK
4575-15-B, C
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■■ NA TERENIE dawnego grodziska słowiańskiego na przylądku Arkona na Rugii archeologowie odkryli słowiańską
świątynię. Grodzisku, znajdującym się tuż przy stumetrowym
klifie, stale grozi obsunięcie się
w morze. Co roku Bałtyk zabiera
kolejne jego części. Z tego powodu na grodzisku wznowiono
badania ratunkowe.
■■ Z 21-OSOBOWEJ Rady
Naukowej Fundacji „Ucieczka. Wypędzenie. Pojednanie”
odeszło kilku jej członków na
znak protestu przeciw nominacji nowego dyrektora fundacji, którym został mało znany
historyk prof. Winfrid Halder.
Z rady wycofali się m.in.: jej
przewodniczący, prof. Stefan
Troebst (Lipsk), prof. Krzysztof
Ruchniewicz (Wrocław), prof.
Piotr Madajczyk (Warszawa),
prof. Michael Wildt (Berlin).
■■ MIEJSCE Pamięci, dawny KZ
Buchenwald, otrzyma w przyszłym roku większe subwencje
władz federalnych. Obecnie
Fundacja Buchenwald i Dora
otrzymuje rocznie 3,4 mln euro
federalnych dotacji.
■■ KOLEJOWE Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”
wchodzą na rynek niemiecki.
Hurtownię produktów tworzą
w Brunszwiku.
■■ RZĄD RFN nie będzie pobierał
opłat karnych od elektrowni węglowych, które mają zbyt wysoką
emisję CO2. Zostaną one czasowo
wyłączone i będą traktowane jako
rezerwa energetyczna państwa.
■■ MINISTER Grzegorz Schetyna przekazał Muzeum Narodowemu we Wrocławiu obraz
holenderskiego mistrza Pietera
Muliera (1637-1701) „Spokojne morze przy skalistym brzegu”, który do 1942 r. był we
wrocławskim Muzeum Sztuk
Pięknych (Schlesische Museum
für bildende Künste). Prawdopodobnie zaginął w 1945 r. po
zajęciu Dolnego Śląska przez
wojska radzieckie. Wiosną został
wycofany z domu aukcyjnego
w Mediolanie.
■■ AMBASADOR RP w Berlinie rozpisał doroczny konkurs
na najlepszą pracę magisterską i doktorską, zajmującą się
historią i kulturą Polski oraz
stosunkami polsko-niemieckimi, obronioną na uczelniach
niemieckich.
■■ 218 TYSIĘCY osób opuściło
w ubiegłym roku Kościół katolicki w Niemczech. Jest to liczba
znacznie większa niż w rekordowym roku 2010, kiedy wystąpiło
z Kościoła 182 tysiące wiernych.
■■ RECENZENT berlińskiej gazety „Tagespiegel” Fredrik Hanssen
bardzo wysoko ocenił premierę
„Halki” Stanisława Moniuszki
w Poznaniu (reż. Paweł Passini),
proponując przeniesienie opery
na sceny berlińskie. Napisał:
„Po drugiej wojnie «Halka»
była grana w Berlinie tylko raz,
w 1953 r. w Staatsoper. Nie da się
wytłumaczyć, dlaczego dzieło tak
bogate muzycznie, bezpośrednio
poruszające emocje, nie znajduje
zainteresowania na zachód od
Odry. Tak czy inaczej zawsze
można pojechać do Poznania.
To tylko trzy godziny drogi pociągiem”.
■■ OLGA Tokarczuk została tegoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody Mostu, przyznawanej przez miasta Görlitz
i Zgorzelec. Pisarkę wyróżniono
„za wysiłek odkrywania wielokulturowości Dolnego Śląska”.
Laureatami nagrody, którą przyznaje międzynarodowa kapituła,
byli dotychczas m.in.: Tadeusz
Mazowiecki, Norman Davies,
Günter Grass, Valdas Adamkus,
Władysław Bartoszewski, Freya
von Moltke, Witalij Kliczko, Jean-Claude Juncker.

przez granice

Szanujmy, co mamy teraz
Dokończenie ze str. I
– U nas Niemiec był przedstawiany jako wróg.
B.S.: – W niemieckiej prasie
tamtego czasu prawie nie ma uwag
o Polakach.
B.A.: – Z okazji pierwszej
rocznicy przekazania Szczecina
Polsce „Kurier…” zamieścił wywiad z prez. Piotrem Zarembą.
Zaremba wspominał, że rok wcześniej Niemcy „musieli ugiąć karku
przed przedstawicielami polskimi”.
W 1946 r. gen. Rola-Żymierski wydał
rozkaz. Napisał w nim wyraźnie:
„za granicą wróg”. W artykułach
jest duma z pokonania wroga.
– W takim klimacie pojawiały
się w Polsce postulaty zmiany
granicy z Niemcami.
B.A.: – Po niemieckiej stronie
wyspy Uznam krążyły pogłoski, że
przyjdą Polacy. Były tak silne, że
6 maja 1946 r. „Landeszeitung”
zmieściła artykuł: „Przeciw fałszywym pogłoskom”.
B.S.: – Polskie gazety drukowały
artykuły, w których proponowano
przesunięcie granicy kraju na
zachód, po Rugię.
B.A.: – Zaraz po wojnie nawet
komuniści polscy i niemieccy nie
rozmawiali ze sobą. Wrogość wobec
wschodnich Niemiec w mediach
polskich, a milczenie o Polsce we
wschodnioniemieckich, skończyły się z początkiem zimnej wojny. W Polskiej Misji Wojskowej
w Berlinie zaczęły się rozmowy
między funkcjonariuszami obu
państw. Doprowadziły do tego, że
wschodnioniemieccy dziennikarze
dostali pierwsze zaproszenia do
Polski. W 1948 r. pojechał m.in.
redaktor naczelny „Landeszeitung”
ze Schwerina. Potem pisał dużo
artykułów o Polsce. Tak się zaczynało.
– Po układzie zgorzeleckim pojawi się wspólny wróg: Niemcy
zachodnie.
B.A.: – Wtedy na polską część
wyspy Uznam pojechał na 2-3
godziny pierwszy dziennikarz ze
Schwerina. Potem napisał w artykule, że spotkał celnika – byłego
więźnia obozu koncentracyjnego,
widział eleganckiego sprzedawcę
i nowoczesne samochody, rozmawiał z młodym człowiekiem,
czytającym książki o Stalinie. W gazetach, na papierze, zjawiają się
papierowi ludzie.
B.S.: – Z czasem nabierają
kształtów. W oczach gazet obywatele Polski i NRD stają się do
siebie podobni. Z prasy wynika
na przykład, że bardzo zbliżyła
nas śmierć Stalina. Pozdrawiały
się wówczas pogrążone w smutku
załogi zakładów pracy, podejmowały zobowiązania produkcyjne.
B.A.: – W schwerińskiej gazecie
z 1974 r. znalazłem artykuł o Polaku, który pracował w fabryce
kabli w Schwerinie. Poznał tam
stażystkę, Niemkę, i wzięli ślub.
Polak twierdził, że umożliwił im
to układ zgorzelecki, co w artykule
zostało podkreślone.
– Czy w czerwcu 1953 r. były
w prasie zachodniopomorskiej
jakieś echa buntu Berlina?

B.A.: – Można spotkać gratulacje, że klasa robotnicza pokonała
agentów i prowokatorów.
B.S.: – Takie informacje były
formułowane centralnie.
– A Grudzień 1970 w prasie enerdowskiej?
B.A.: – W gazetach nic nie ma.
Dużo informacji jest w sprawozdaniach służb bezpieczeństwa. Władze
NRD bały się, że Grudzień może
być zaraźliwy.
– Jak można by określić rolę
ówczesnej prasy? Czy jednak jakoś
pozwalała poznać się sąsiadom?

na. W artykułach pisano, dokąd i jak
pojechać, co zobaczyć, jak jest po
polsku czy niemiecku „dzień dobry”,
a jak „przyjaźń”. Dla Niemców
z północy NRD głównym celem
wyjazdów był Szczecin, pierwsza
reprezentacja Polski. Przyjazd tu
był jak ćwiczenia, jak próba. Bardzo
szybko zorientowali się, że mieszkają
tu zwyczajni, życzliwi ludzie. Zaczęły
się normalne kontakty. W Polsce
było wiele rzeczy, jakich nie było w NRD. Można było poczytać
zachodnioniemieckie gazety, na
bazarach kupić owoce i warzywa,

B.A.: – Zacytuję klasyka: Lenin
powiedział, że prasa ma rolę organizatorską. Organizowała więc
to, co ludzie według władzy mieli
widzieć i jak widzieć. Na przykład
władza chciała, żeby między obywatelami NRD i Polski była wymiana
doświadczeń. Gazety w obu krajach
pisały więc o tym, jak organizują pracę stoczniowcy, jak dbają
o kulturę, budują domy. Wszystko
szło w kierunku organizowanej
i kontrolowanej przyjaźni. Prasa
w tym pomagała.
B.S.: – Była dyspozycyjna.
B.A.: – Na początku lat 60. udało
się pewnemu obywatelowi NRD
przyjechać do Polski prywatnie. Po
powrocie do domu zrobił diariusz
wyjazdu i posłał kilka egzemplarzy
do przyjaciół, także do RFN. Przechwyciło to Stasi i dostał 1,5 roku
więzienia. W diariuszu napisał, że
polski celnik na przejściu granicznym w Świecku „miał trochę brudne
ubranie” i dlatego – dodał – „wiedzieliśmy, że jesteśmy w Polsce”.
Gdy zobaczył wóz na gumowych
kołach, zaznaczył: „Myśmy mieli
takie same”. Chociaż diariusz był rozesłany w niewielu egzemplarzach,
zareagowała gazeta „Volkszeitung”.
Wysłała dziennikarzy, którzy pojechali tą samą trasą. W opublikowanym potem reportażu napisali, że
będąc w tych samych miejscach co
autor diariusza, widzieli nowe domy,
ulice, miłych ludzi. Oczywiście, to
też była prawda.
B.S.: – Mimo wszystko te papierowe wizerunki oswajały ludzi
z sąsiednim krajem. Gdy w latach
siedemdziesiątych granica została
otwarta, mogli sami pojechać i zobaczyć. Wtedy obraz sąsiada zaczął
się różnicować.
B.A.: – Ale w prasie obu krajów
znów dominowała rola organizacyj-

w antykwariatach stare niemieckie
książki. Wycieczki do Szczecina
organizował też Komitet Okręgowy
SED. W programie była m.in. „Kaskada” i strip-tease. To inny świat.
– Czy prasa NRD o tym pisała?
B.A.: – Nie. Po dwóch latach
zaczęły się w Polsce kłopoty z zaopatrzeniem, a tym samym wyjazdy
przede wszystkim na zakupy. Honecker w specjalnym liście do Gierka
napisał: „nie tak wyobrażaliśmy
sobie ruch przygraniczny” i dołączył wykaz towarów, jakie jednego
dnia Polacy wywieźli z NRD. Tego
też nie było w gazetach. Komitety
powiatowe musiały jednak wysyłać
sprawozdania o ruchu przez granicę
do komitetu okręgowego. W jednym
z nich napisano, że mieszkańcy
Pasewalku nie czują się już jak
u siebie w domu, bo tak dużo jest
tam Polaków.
B.S.: – Ruch bezwizowy przyniósł
jednak więcej dobrego w kontaktach
polsko-niemieckich. Mimo że wciąż
była to przyjaźń organizowana, to
jednak ludzie poznawali się coraz
lepiej. To procentuje jeszcze dzisiaj.
– Długo można by jeszcze mówić
o wystawie. 9 lipca została otwarta
w Bibliotece Krajowej w Schwerinie. Kiedy będzie w Szczecinie?
B.S.: – Od 14 września w Książnicy Pomorskiej.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB
■■ Pełen tytuł wystawy: „Sąsiad
z papieru. Meklemburgia-Pomorze
Przednie a Pomorze Zachodnie
– sąsiedztwo w zwierciadle prasy
regionalnej z lat 1945-1980” | Der
Nachbar aus Papier. Mecklenburg-Vorpommern und Pomorze Zachodnie
– eine Nachbarschaft im Spiegel der
regionalen Presse 1945-1980

WYBIERZMY SIĘ

■■ CHORIN (Brandenburgia),
Choriner Musiksommer. Koncerty w soboty (godz. 15) i niedziele
(godz. 15). 2 sierpnia – Orkiestra
Teatru Narodowego z Pragi, Tai
Murray (skrzypce); 8 sierpnia –
Młoda Orkiestra Filharmoniczna
Jerozolima-Weimar, Aleksiej Stadler
(wiolonczela); 9 sierpnia – Filharmonia Narodów, Justus Franz
(fortepian); 15 sierpnia – Denis
Patkovic (akordeon) i Wariacje
Goldbergowskie Bacha (godz. 15
i 18); 22 sierpnia – Chór Dziecięcy
MDR, Lipska Orkiestra Barokowa;
23 sierpnia – Zespół Instrumentów
Dętych Ludwiga Güttlera; 29 sierpnia – Brandenburska Orkiestra
Symfoniczna, dyryguje Howard
Griffiths; 30 sierpnia – Marek Janowski, Berlińska Orkiestra Radiowa, Guy Braustein (skrzypce).
www.choriner-musiksommer.de.
■■ UCKERMÄRKISCHE Musikwochen: Vidi Speciosam, pieśni
gregoriańskie z klasztorów Hiszpanii (15 sierpnia, kościół św. Marii
Magdaleny, Templin, godz. 19).
16 sierpnia koncerty w Prenzlau:
Canto bello, na lutni renesansowej gra Ophira Zakai z Izraela
(Sabinenkirche, godz. 15); The
Music Man, m.in. pieśni Witzlawa
z Rugii i Jacoba van Eycka wykonuje Christian Walter (fagot, flety,
śpiew; kościół św. Jakuba, godz. 17);
Jan Skryhan, gitara barokowa,
klasyczna, vihuela (stara poczta,
Friedrichstr. 41); Benedicte Maurseth i dawna muzyka norweska na
skrzypcach z Hardanger (klasztor
Dominikanów, godz. 19). www.
uckermaerkische-musikwochen.de.
■■ SEGELTRÄFF. Zlot niemieckich i szwedzkich żaglowców tradycyjnych – Stralsund, 31 lipca
- 2 sierpnia.
■■ TORGELOW. Rycerze, giermkowie i wdzięczne kobiety, festyn
w Castrum Turglowe (1-2 sierpnia,
cały dzień). Festyn w słowiańskim
Ukranenlandzie (8-9 sierpnia).
■■ FESTYN PORTU: Ueckermünde i Anklam – 14-16 sierpnia.
■■ FESTYN PORTU w Berlinie:
parada statków, wycieczki po porcie, wyścigi holowników i pchaczy,
jarmark, koncerty (Chór Szyprów),
atrakcje dla dzieci, zwiedzanie
statków parowych – 29-30 sierpnia,
port w Berlinie-Mitte.
■■ WAKACYJNE Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Bogaty
program, wybitni artyści, m.in.
w Stolpe koło Anklam grają Symfonicy Berlińscy (DSO), dyryguje
Kent Nagano – 30 sierpnia, godz.
16.
■■ DZIEŃ z Casparem D. Friedrichem, najsłynniejszym malarzem czasów romantyzmu – 29
sierpnia, Greifswald, centrum
miasta. caspar-david-friedrich-greifswald.de.
■■ KONCERTY w Pasewalku.
Hans Jakob (trąbka), Julius
Mauersberger (organy) – 2 sierpnia, kościół Mariacki, godz. 19;
Collegium für Alte Musik Vorpommern; Claudia Mende (skrzypce
barokowe), Gertrud Ohse (viola
da gamba); Julius Mauersberger
(klawesyn) – 23 sierpnia, kościół
św. Mikołaja, godz. 19.

Jedź na motocross!
C 9 sierpnia Ueckermünde zaprasza na zawody motocrossowe o Puchar Niemiec MX1 w klasie otwartej
(silniki do 450 ccm dwu- i czterosuwowe), Puchar
Młodych (silniki 85 ccm, wiek uczestników 12-16
lat), otwarte Mistrzostwa Meklemburgii-Pomorza
Przedniego i Brandenburgii dla zawodników mających
ponad 45 lat (motory do 450 ccm, 2- lub 4-suwowe),
także dla kobiet.
Trening o godz. 9, zawody od godz. 13. Parkingi:
Berndshofer Landstr./Oststraße. Szczegóły: www.
mc-ueckermuende.
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