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Uciekinierzy i nowa wędrówka ludów

GORĄCE SPRAWY

Ilu migrantów zamieszka u nas?
EUROPA, a przede wszystkim Unia Europejska, musi szybko
wypracować wspólne stanowisko w sprawie przyjmowania
uciekinierów. Europa nie jest jednak jakimś bytem
wyimaginowanym. Przypomnieć trzeba banał – my tworzymy
Europę. Każdy z nas.
ONZ podaje w najnowszym
raporcie, że dziś na świecie
jest 60 milionów uciekinierów,
najwięcej od czasów drugiej
wojny światowej. Połowa z nich
to dzieci. W lipcu fala uciekinierów, pragnących dostać się
do Europy, gwałtownie wzrosła.
Poszczególne państwa reagują
na to różnie. Węgrzy będą budować mur na granicy z Serbią,
Niemcy i Szwedzi podwyższają
liczby przyjmowanych azylantów,
z wielu stron słychać, że w Unii
Europejskiej trzeba przywrócić
kontrole na granicach. W tym roku mija 25-lecie układu z Schengen, który kontrole zlikwidował.
Najwięcej uciekinierów pochodzi z Syrii, gdzie od trzech lat
trwa wojna domowa i gdzie duże
tereny zajęło Państwo Islamskie,
z Afganistanu, gdzie wojna trwa
niemal od trzydziestu lat. Około
1,11 mln ludzi uciekło z Somalii, ze wschodniej Ukrainy 823
tysiące. Uciekają przed wojną,
prześladowaniami religijnymi,
przemocą, głodem, śmiercią.
Chcą żyć. Czy to tak dużo?
Spośród 60 milionów uciekinierów, 19,5 miliona musiało
opuścić swoje kraje. 38,2 mln pozostało w nich, lecz nie w swoich
domach, które zostały zniszczone,
bądź w których nie dało się żyć.
Koczują w Syrii, Iraku, Demokratycznej Republice Kongo,
południowym Sudanie, często
na pustyniach. Pomagają im
agendy ONZ.
Jeśli chodzi o proste liczby,
najwięcej uciekinierów przyjęła
Turcja (1,59 mln), następnie Pakistan (1,51 mln), a w stosunku
do liczby własnych obywateli
– sąsiadujący z Syrią czteromilionowy Liban, bo aż 1,15 mln.
Jeśli jako miernik wziąć rozwój

KSIĄŻKI

ekonomiczny kraju i poziom życia
jego mieszkańców, największe
wysyłki, by pomóc uciekinierom, podejmują biedna Etiopia,
Pakistan i bardzo biedny Czad.
W ubiegłym roku prawie 218
tys. ludzi przepłynęło Morze
Śródziemne, by dostać się do Europy. 3500 uciekinierów utonęło
w morzu. Najwięcej azylantów
przyjęła Rosja, potem Niemcy
(170 tys.). Szacuje się, że w tym
roku Europa, łącznie z Turcją,
przyjmie 3,1 mln uciekinierów.
W porównaniu do liczby własnych
obywateli najwięcej Turcja, potem Szwecja, Malta i Czarnogóra.
Niemcy przyjmą 800 tysięcy
azylantów. Według ustaleń między landami, najwięcej bogata
Północna Nadrenia-Westfalia
(21,24 proc. tej liczby), najmniej
niebogata Meklemburgia-Pomorze Przednie (2,04 proc.).
200 azylantów zamieszkało już
w pobliżu pomorskiego Torgelow (niedawno ktoś ostrzelał
rakietami świetlnymi ich dom),
dwudziestu w Löcknitz, ponad
dwustu w Wolgaście. Nie wszystkim Niemcom to się podoba,
chociaż trzeba powiedzieć, że
polityka kanclerz Merkel ma
w tej sprawie silne poparcie społeczne. Najgłośniej protestuje
skrajna prawica. W Wolgaście
uciekinierów zakwaterowano
w pustych mieszaniach w postenerdowskich blokach. Telewizja NRD pokazała niedawno
reportaż i wrogich uciekinierom
mieszkańców. Na ekranie dzieci
uciekinierów, tańczące przed
domem w rytm dość skocznej
piosenki, słyszalnej z otwartego
okna. Jest to piosenka neonazistowska, apelująca, żeby
bronić się przed obcymi. Dzieci
tańczą, nie rozumiejąc tekstu.

Ale w Wolgaście powstało też
stowarzyszenie pomagające uciekinierom, organizujące m.in.
naukę języka i czas, wprowadzające ich w życie miasta.
Jedni bronią się przed azylantami i palą domy dla nich przygotowane, jak m.in. w Heidenau
w Saksonii, inni – pomagają.
Mieszkańcy berlińskiej postenerdowskiej dzielnicy Köpenick
uciekinierów nie chcą, a mieszkańcy Alt Moabit (zachodnia część
miasta) przyjmują ich nawet do

Empirycznych nad Procesami
Migracji i Integracji.
Niemieckie media pełne są
informacji o uciekinierach,
analiz problemu, debat wokół
niego. W 600-tysięcznym Düsseldorfie, który do końca tego
roku przyjmie 6000 azylantów,
mówi się, że to nic takiego, bo na
początku lat dziewięćdziesiątych
miasto przyjęło 11 000 azylantów i w konsekwencji dobrze
na tym wyszło. Całe Niemcy,
dopiero co zjednoczone, przyjęły

W ciągu minionych lat zintegrowało się w Berlinie wielu uchodźców i migrantów. Co roku na początku maja prezentują się podczas kilkudniowego
Karnawału Kultur na Kreuzbergu. Na zdjęciu grupa berlińskich Hindusek.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

własnych domów. Fenomenem
jest, że lawinowo przybywa tam
wolontariuszy chętnych do pomocy. Są to młodzi berlińczycy,
m.in. dawni uciekinierzy, którzy
w Berlinie znaleźli dom, ale też
emeryci, którzy będąc dziećmi
przeżyli powojenne wypędzenia
i dobrze pamiętają tamtą traumę.
Szczegółową analizę społeczności wolontariuszy w Alt Moabit
przedstawił niedawno raport
Berlińskiego Instytutu Badań

Uwe Rada i jego monografia Odry

wówczas 438 tysięcy azylantów.
Również była napady na domy dla
uchodźców, m.in. w Rostoku, lecz
niemiecka „Willkommenskultur”
zwyciężyła. Jak będzie teraz?
Migracje stały się problemem
światowym. Mówi się nawet o nowej wędrówce ludów, głównie
z krajów Południa na Północ,
która – jak uprzedzano już dawno – będzie się nasilać, a której
powodem będą wojny, a także
postępujące zmiany klimatycz-
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ne. Wygrają na tym te państwa
i narody, które tę wędrówkę
zaaprobują i podejmą stosowne
działania, by sprostać wyzwaniu.
Wolfgang Büscher przypomniał niedawno w „Die Welt”, że
Niemcy w ciągu wieków przyjęły
miliony uciekinierów i nie upadły, a przeciwnie – w dłuższym
wymiarze czasu skorzystały na
tym. Prusy rozwinęły się także
dzięki temu, że przyjęły wygnańców z Salzburga, francuskich hugenotów i Holendrów,
a Zagłębie Ruhry – dzięki temu,
że na przełomie XIX i XX wieku przyjęło polskich górników.
Rozwój współczesnych Niemiec
to także wynik pracy milionów
dawnych gastarbeiterów, którzy
w Niemczech się zintegrowali,
choć nie było to i nie jest proste. „Podobnie zintegrują się
nowi imigranci” – pisze Büscher,
ostrzegając jednocześnie, że potrzebny jest ogromny wysiłek
obywateli i państwa.
W wielu państwach (Słowacja, Węgry, Macedonia, Czechy,
Polska itd.) dominuje strach
przed uchodźcami i niepewność.
W innych pojawiają się jednak
coraz częściej opinie, że uchodźcy
mogą ożywić i zdynamizować
współczesną Europę, modnie
oskarżaną od jakiegoś czasu
o gnuśność i zatratę wartości.
Jest jednak pytanie, czy Europę
stać będzie na nowy wysiłek?
Uchodźcy nie zintegrują się od
razu. To będzie trwać.
Europa nie jest wyimaginowanym bytem. Pytanie więc powinno
brzmieć (być może górnolotnie):
czy nas będzie na ten wysiłek
stać, na wyzwolenie się ze schematów, otwarcie na ludzi innych
kultur, ras, religii, zwyczajów,
na cierpliwość i wyrzeczenia.
Dotychczasowe doświadczenia
państw Europy są w tej mierze
bardzo różne, nie brak negatywnych. Ale ziemię, dla wszystkich
nas, mamy tylko jedną.
Bogdan TWARDOCHLEB

Odpowiedzialność za region

Życiorys pewnej rzeki

Pomorze w mediach

TRAFIA do księgarń polskie
tłumaczenie książki Uwego Rady „Odra. Życiorys pewnej rzeki” (niemiecki tytuł: „Die Oder
– Lebenslauf eines Flusses”).
Wydawcą jest oficyna Kolegium
Europy Wschodniej we Wrocławiu, tłumaczem – Zdzisław Owczarek. 27 września odbędzie się
szczecińska promocja książki.
Przyjedzie autor.
Uwe Rada jest pisarzem, dziennikarzem i publicystą berlińskiej
gazety „die tageszeitung”, twórcą
i moderatorem portalu internetowego poświęconego rzekom
Europy. Wśród dotychczas opublikowanych przez niego książek są
monografie Niemna (niemieckie
wydanie „Die Memel. Kulturgeschichte eines europäischen
Stromes”, polskie „Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki”)
oraz Łaby („Die Elbe. Europas
Geschichte im Fluss”).

DZIENNIKARZE z Polski
i Niemiec będą we wrześniu
wędrować po Pomorzu. Objazd,
organizowany pod hasłem: „Pomorze w mediach. Pomorscy
dziennikarze w poszukiwaniu
wspólnej odpowiedzialności za
region”, prowadzić będzie z Greifswaldu do Gdańska.
W Muzeum Pomorskim przewidziano prezentację koncepcji
wystawy stałej „Historia Pomorza w XX wieku”. W Centrum
Spotkań Młodzieży Golm na
Uznamie dziennikarze poznają oferowane młodzieży z obu
krajów programy edukacyjne,
w Anklam – inicjatywę „Pomorze
Przednie: otwarte na świat, demokratyczne, barwne” (Vorpommern: weltoffen, demokratisch,
bunt!”). W Gryfinie obejrzą film
Pawła i Michała Kulików „Ogród
po drugiej stronie rzeki” (po
projekcji zaplanowano spotka-

W wywiadzie, zamieszczonym
na stronie internetowej Niemieckiego Toewarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Uwe
Rada mówi: „Odra wyróżnia się
tym, że przez długie odcinki jest
rzeką swobodnie płynącą i przepływa przez niesamowicie piękny
krajobraz. To rzeka stworzona do
zrównoważonej, nastawionej na
podziwianie przyrody, turystyki. (…) Moja książka jest próbą
opowiedzenia historii rzeki z
perspektywy ponadnarodowej.
To nie jest niemiecka perspektywa, to nie jest też jednak polska
perspektywa”.
Uwe Rada zainteresował się
Odrą sporo lat temu. Przejechał
rowerem od jej źródeł do ujścia.
Opisuje odkrywanie rzeki, jej
literackie obrazy, militaryzację
i modernizację, powódź w 1997
roku, mosty, spotkania, podróże
Odrą...

W Niemczech książka miała
dwa wydania. Została bardzo
dobrze przyjęta przez krytyków
i czytelników.
(b.t.)

nie z jego bohaterem, Markiem
Brzezińskim), a w Chojnie będą
rozmawiać z przedstawicielami
Stowarzyszenia „Terra Incognita”. Głównym punktem pobytu w Szczecinie będzie wizyta
w Centrum Dialogu Przełomy.
Na trasie wędrówki będzie
następnie Swołowo („Kraina
w Kratę”), Bytów (Muzeum Zachodniokaszubskie) i kaszubska
szkoła w Głodnicy, gdzie zostaną
zaprezentowane problemy nauczania języka kaszubskiego.
Podróż zakończy się w Europejskim Centrum Solidarności
w Gdańsku. Jej pomysłodawcami
są dr Magda Gembala, kulturoznawczyni z Greifswaldu, i dr
Andrzej Hoja, historyk z Gdańska, a mecenasami – Muzeum
Pomorskie w Greifswaldzie
i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
(b)
4576-15-A
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Berlin. Artyści przywracają pamięć

Normalność, która może uwierać?

Historia w nazwach ulic

ILEŻ to razy życzyliśmy sobie niegdyś,
by relacje polsko-niemieckie można było
traktować jak wiele innych w Europie,
czyli jako normalne. No i tak się stało.
Potwierdzają to również wyniki
badania ankietowego „Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej
Europie”, jakie przeprowadził niedawno Instytut Spraw Publicznych
(ISP). Respondenci za pierwszorzędne
uznali problemy europejskie i przez ten
pryzmat oceniają relacje z zachodnim
sąsiadem. Kwestie historyczne zeszły na
dalszy plan i nie odgrywają większej
roli. Jednak tak długo oczekiwana
przez nas normalność kryje w sobie
również – jak zaznacza autorka tych
badań, dr Agnieszka Łada – pewne
niebezpieczeństwa.
* * *
Od kilku lat Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Konrada Adenauera
realizują projekt „Barometr Polska-Niemcy”. Jego celem jest zbadanie
i przedstawienie opinii Polaków i Niemców na temat wzajemnych relacji,
wskazanie zagrożeń i wyzwań na przyszłość. Niedawno przedstawiono wyniki
najnowszych badań ankietowych.
W tym roku w centrum zainteresowania była ocena europejskiej polityki
Niemiec i relacji polsko-niemieckich.
Nie zamierzam tu szczegółowo omawiać
spraw europejskich. Trzeba jednak
zaznaczyć, że badania potwierdziły
większe zainteresowanie Polaków problemami Starego Kontynentu. Relacje
bilateralne, w tym polsko-niemieckie,
zeszły na plan dalszy, a bardziej zajmują
nas sprawy Europy i rola w nich Niemiec. Nie mamy jednak wyrobionego
zdania, co faktycznie oznacza dla Polski

93 JASKRAWO różowe maszty z obrysem Polski u stóp stanęły
w berlińskim Friedrichshainie, wschodniej części dzielnicy
Friedrichshain-Kreuzberg. Pojawiły się na ulicach, które noszą
nazwy dawnych niemieckich miejscowości, dziś leżących
w granicach Polski.

KONKURS

wzrost znaczenia Niemiec w Europie.
Można mieć wrażenie – nawet jeśli
w raporcie nie pisze się o tym wprost
– że w tej niejednoznacznej, ostrożnej
ocenie pobrzmiewają echa negatywnych
doświadczeń z przeszłości.
* * *
Relacje polsko-niemieckie generalnie
są oceniane bardzo pozytywnie. Odsetek
negatywnych głosów jest niewielki. Różnimy się natomiast w ocenie korzyści
politycznych, odnoszonych z wzajemnych relacji. Jedni z nas uważają,
że więcej na tym zyskują Niemcy,
inni – że beneficjentami są oba kraje.
Jeśli chodzi o relacje partnerskie, 47
proc. badanych uważa, że Niemcy nie
traktują nas jak równych sobie (lub
rzadko traktują nas jak równych), tym
niemniej trzeba zauważyć, że 43 proc.
jest przeciwnego zdania.
W opinii respondentów Niemcy nie
stanowią dla nas zagrożenia militarnego. Większość Polaków nie czuje się
też zagrożona działaniami politycznymi
Berlina, jednak dostrzegane jest zagrożenie gospodarcze (prawie połowa
badanych uważa, że jest ono aktualne).
Ogólnie mówiąc, odbiór wzajemnych
relacji jest więc bardzo pozytywny.
Można jednak dostrzec na nim kilka
rys, wartych analizy i być może jakichś
działań. Jedne z nich powstały pod
wrażeniem chwili (jak np. odmienny
stosunek do polityki rosyjskiej), inne
mają dłuższy żywot, choć – co warto
podkreślić – w żaden sposób nie wpływają na ocenę całokształtu relacji
dwustronnych.
Dla mnie zaskoczeniem było zestawienie owych rys z podziałem na
deklarowaną sympatię do partii po-

litycznych. Generalnie przyjęło się, że
będąca u władzy PO i jej sympatycy
są otwarci i nastawieni proniemiecko,
a PiS i jego zwolennicy reprezentują
dystans, często niechęć lub wrogość do
Niemców. Wyniki badań nie potwierdzają obiegowych stwierdzeń. Zwolennicy
obu największych ugrupowań politycznych nie różnią się znacząco w swych
ocenach relacji polsko-niemieckich!
* * *
Poza odmiennym podejściem Warszawy i Berlina do polityki wobec
Rosji, które prawie 40 proc. ankietowanych uważa za problem w relacjach
wzajemnych, pozostałe zagadnienia
podnoszono rzadziej niż w badaniach
sprzed pięciu lat. I tak niektórzy
respondenci wskazywali m.in. na
problemy wynikające ze skomplikowanych relacji polsko-niemieckich
w XX wieku. Zwracano uwagę na
niewyjaśnioną sprawę praw Polaków
mieszkających w Niemczech, spory
dotyczące upamiętnienia wysiedleń,
dążenia byłych niemieckich właścicieli
do odzyskania majątku pozostawionego w Polsce. W tym wykazie zaskoczyło
mnie, że wśród 6 proc. ankietowanych
utrzymują się obawy dotyczące trwałości granicy na Odrze i Nysie. Może
to być jednak związane z rosyjską
polityką aneksji terytorialnej wobec
Ukrainy, podważającą przekonanie
o niezmienności granic w Europie.
Podkreślić jednak trzeba: słabsze
zainteresowanie respondentów problemami historycznymi dowodzi, że
minął już czas dominowania tej tematyki w debatach polsko-niemieckich
i jej silnego wpływu na postrzeganie
relacji z Niemcami.

* * *
Czy z tego stanu rzeczy powinniśmy się cieszyć? Z pewnością tak. Lata
wzajemnych starań o zbliżenie między
Polską a Niemcami przyniosły trwałe
efekty. Traktujemy Niemców po prostu
jak sąsiadów, z którymi łączą nas (mimo
różnic) wspólne sprawy i interesy.
Jednak nie powinniśmy ignorować
pojawiających się wyzwań. Nawet jeśli
sprawy europejskie dzisiaj dominują
w naszych dyskusjach, zwłaszcza przyszłość relacji Europa–Rosja, reform
UE i problem uchodźców, to stosunki polsko-niemieckie pozostają ważnym czynnikiem wpływającym także
na naszą pozycję za granicą. Trzeba
się zgodzić z Agnieszką Ładą, która
w podsumowaniu badań stwierdza:
„Ta normalność jednak powoduje, że
obszar stosunków polsko-niemieckich
łatwo zaniedbać, kierując zainteresowanie, fundusze i wysiłki w inną stronę.
To z kolei może skutkować słabszą
komunikacją i w rezultacie pogłębieniem
nieporozumień – obszary, w których
już do tego dochodzi, wskazują sami
badani: polityka wschodnia, polityka
energetyczna, wątpliwości wobec roli
Niemiec w Europie i ich podejścia do
Polski (tu pokłosie pozostawania Polski
poza strefą euro). Taki rozwój wypadków
byłby bardzo szkodliwy dla obu stron”.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Historyk, profesor, dyrektor Centrum
im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu
Zob. Agnieszka Łada: Barometr
Polska–Niemcy 2015. Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej
Europie, Warszawa 2015. Do pobrania:
www.isp.org.pl/uploads/pdf/1627891449.
pdf.

Tenor Giulio Perotti patronem

POMORZANIE

„93 Strassenschilder. Polskie ulice
w Berlinie”.
– To prawdziwy fenomen, ale
ludzie mieszkający w tej dzielnicy zazwyczaj nie są świadomi,
że ulice te odnoszą się do miejscowości leżących dziś w Polsce
– mówi Hajo Toppius, jeden z organizatorów akcji. – Ja sam nie
miałem pojęcia, że alternatywny
klub o nazwie „Zielona Góra”,
mieszczący się przy Grünberger
Strasse, to polska nazwa dawniej
niemieckiego miasta Grünberg.

Informacja o Krośnie Odrzańskim
GRÜNBERGER, Pruskauer,
Krossener Strasse to nazwy ulic
we Friedrichshainie. Łączy je
to, że nawiązują do niemieckich
miejscowości, które od 1945 roku
są na terytorium Polski. Dlaczego więc nie nazywają się dziś:
Zielonogórska, Pruskowska (od
Pruskowa na Górnym Śląsku),
Krośnieńska (od Krosna Odrzańskiego)? Pytanie takie postawili
sobie berlińscy artyści z kolektywu
Kollegen 2,3 i zorganizowali akcję

Skąd wzięły się te nazwy?
Projektem objęto dziewięć
ulic. By zwrócić na nie uwagę,
artyści okleili różową folią 93
słupy, na których zamontowane są
oryginalne tablice z nazwami. Na
chodniku, u stóp każdego, zamieszczono mapę Polski i zaznaczono
miejsce, gdzie dana miejscowość
się znajduje. Na słupie znalazły
się też krótkie teksty po polsku
i niemiecku, informujące o ich
wspólnej, polsko-niemieckiej
historii tych. Najpierw artyści
zamierzali zakleić obecne nazwy
ulic i zastąpić nowymi, z polskimi
nazwami miejscowości. Nie otrzymali jednak na to zgody od władz,
które uznały, że tablice muszą
jednoznacznie informować, jak
nazywa się aktualnie jakaś ulica.

Artyści przypominają też historię nazewnictwa „polskich”
ulic we Friedrichshainie. Pojawiły się one między 1881 a 1912
rokiem, kiedy setki tysięcy ludzi,
szukając pracy i lepszych warunków życia, przybywało do Berlina
z ówczesnych wschodnich terenów
Niemiec i trafiali do kamienic
czynszowych właśnie tutaj. Nazwy
ulic reprezentowały miejscowości,
z których pochodzili.
W czasach NRD większość tych
nazw została zmieniona. Taki los
spotkał m.in. Posener Strasse,
ulicę Poznańską, którą nazwano
Wedekinda. Do dziś we Friedrichshainie zachowało się tylko dziewięć „polskich nazw”.

Prowokować do refleksji
Akcja berlińskich artystów spotkała się z ogromnym rezonansem,
zarówno wśród mieszkańców, turystów, jak i lokalnej prasy.

– Zdecydowana większość reakcji jest pozytywna – mówi Hajo
Toppius. – Nagle zaczęli mnie zagadywać obcy ludzie i opowiadać
o swoich polskich korzeniach. Widać, że nasza akcja w jakiś sposób
ich otworzyła.
Nie obyło się jednak bez przykrych incydentów. Pierwszego
dnia część różowych folii została
zerwana, a na słupach pojawiły się naklejki neonazistowskiej
partii NPD.
– Byliśmy tym mocno zdziwieni,
bo akurat Friedrichshain nie jest
dzielnicą, w której NPD ma wielu
zwolenników – dodaje Toppius.
Folie zostały jednak przez organizatorów naprawione, a enpedowskie naklejki – poza jedną, która ma
przypominać o incydencie – zdarte
ze słupów. Akcja skłoniła też media
i niektóre środowiska do refleksji,
czy ulice te nie powinny dziś nosić
polskojęzycznych nazw. Będzie to

Mapa Polski na chodniku u stóp masztu

Daniel Chodowiecki

EDUKACJA

Maszt z nazwami ulic, oklejony czerwoną folią
też tematem dyskusji z udziałem
polskich i niemieckich dziennikarzy
i historyków, która odbędzie się
3 września w Berlinie.
– Nie sądzę, żeby nazwy ulic
zostały przemianowane – uważa
Hajo Toppius. – To zawsze wiąże
się z dużymi kosztami i jest uciążliwe dla mieszkańców. Poza tym,
Niemcom trudno jest wymówić
polskie nazwy. Chciałbym jednak,
by przynajmniej na części ulicznych słupów zostały informacje,
które umieściliśmy w ramach akcji.
Prowokowałoby to przechodniów
do refleksji nad nazewnictwem.
Akcja kolektywu Kollegen 2,3
potrwa do 20 września. Artyści pytani, czy wyobrażają sobie przeprowadzenie podobnej akcji w Polsce,
z polskimi nazwami ulic niemieckich miejscowości, odpowiadają:
– Teoretycznie tak, chociaż nie
chcielibyśmy, aby taki ewentualny
projekt odebrany został w Polsce
jako próba pouczania kogokolwiek –
mówi Toppius. – Na pewno polskie
miasta, które mają swoje ulice
w Friedrichshainie, otrzymają od
nas jedną z folii i opis akcji. W ten
sposób chcemy pokazać, że ktoś
w Berlinie o nich pamięta.

3 września w dyskusji „Czy
Grünberger Str. powinna nazywać się w przyszłości „Zielona
Góra Strasse” (Alte Feuerwache,
Marchlewskistraße 6, godz. 19)
udział wezmą: Marta Bąkiewicz
z Zielonej Góry, pracująca w Collegium Polonicum w Słubicach,
Martin Düspohl, kierownik Museum Friedrichshain-Kreuzberg,
Nancy Waldmann, dziennikarka
z Berlina, repezentująca Institut
für angewandte Geschichte (partner projektu) i moderator Hajo
Toppius z Kollegen 2,3.

Tekst i fot. mms
W Szczecinie też są nazwy ulic
utworzone od historycznych, nawet
hipotetycznych nazw miejscowości
u zarania słowiańskich, a od wieków
niemieckich, np.: Wołogoska (choć
jest Wolgast), Braniborska (choć jest
Neubrandenburg), Pozdawilska
(choć jest Pasewalk), Strzałowska
(choć jest Stralsund), Grzymińska
(choć jest Grimmen), Bardzińska
(choć jest Barth). Gdybyśmy mieli
w Szczecinie słowniczek nazw ulic,
można by o tym napisać. To też
„prowokowałoby do refleksji”.

(Bogdan Twardochleb)

Translimes w zamku Trebnitz

Zanim trafią do La Scali

Z Berlina do Gdańska

Szkoła na pograniczu

107 UCZESTNIKÓW z 19
krajów świata weźmie udział
w IV Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym im. Giulia
Perottiego w Ueckermünde, który
odbędzie się 23-29 października.

BYŁ malarzem, grafikiem i rysownikiem, Polakiem – jak
twierdził – urodzonym w Gdańsku. Od 1797 r. był dyrektorem
Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1773 odbył
znaczącą w jego twórczości podróż z Berlina do Gdańska.

NIE BRAKUJE polsko-niemieckich projektów szkolnych na
pograniczu. Zwykle kończą się jednak na jednorazowych
działaniach. Jak sprawić, by współpraca była długotrwała
i owocna, proponuje projekt Translimes, realizowany od
niedawna w Brandenburgii.

Zainteresowanie konkursem jest
coraz większe. Do udziału w tegorocznej, czwartej już jego edycji,
zakwalifikowało się 107 śpiewaków
z dziewiętnastu państw Azji, Ameryki
Północnej i Południowej oraz Europy.
Patronem konkursu jest genialny
śpiewak Giulio Perotti, urodzony
w 1841 roku w Ueckermünde pod
nazwiskiem Julius Prott. Pierwsze
lekcje śpiewu pobierał w 1850 roku
w Szczecinie, uczył się potem w Berlinie, święcił triumfy na wszystkich
najważniejszych scenach świata, w tym
w nowojorskiej Metropolitan Opera i mediolańskiej La Scali. Zmarł
w Mediolanie w 1901 roku.
Prezentacje uczestników konkursu będzie oceniać międzynarodowe
jury, w którym zasiądą renomowani
śpiewacy i profesorowie uczelni muzycznych i artystycznych: prof. Anna
Korondi (Węgry), Friederike Meinel
(Niemcy), prof. Marilyn Rees (Wielka Brytania), prof. Janet Williams
(USA), prof. Johannes Mannov (Dania),
prof. Włodzimierz Zalewski (Polska)
i dr Sylwia Burnicka-Kalischewska
(Polska/Niemcy). Każdego dnia konkursowych rund pierwszej i drugiej
wysłuchają około stu dwudziestu arii
i pieśni, po czym wyłonią dwudziestu
uczestników rundy finałowej. Każdy
z solistów w ciągu 7-8 minut będzie
prezentował swój głos, wrażliwość muzyczną, pieśń swojego kraju i literatury
światowej. Będą im akompaniować
pianiści z uczelni muzycznych: Marina
Belashuk (Moskwa), Karolina Stańczyk
(Szczecin), Thomas Hinz (Rostock)
i Diego Crovetti (Mediolan).

Popiersie Giulia Perottiego w Ueckermünde. Autorem jest rzeźbiarz z Turyngii, Christian
Paschold.
Fot. sb-k
Jeśli chodzi o uczestników polskich,
do konkursu zakwalifikowali się m.in.
uczniowie szkół muzycznych z Gliwic,
Krakowa, Mławy, Szczecina, Torunia,
Wrocławia i Zamościa oraz studenci
akademii muzycznych z Białegostoku,
Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy,
Wrocławia i Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczecin reprezentować będą:
Ada Stasiukiewicz, sopran (klasa
śpiewu solowego dr Małgorzaty Wieland, ZSM) oraz studenci Akademii
Sztuki: Gabriela Dziadko, sopran
(klasa śpiewu solowego prof. Grażyny
Flicińskiej-Panfil), Agata Porczak,
sopran (klasa śpiewu solowego dr

Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej)
i Wojciech Majsakowski, kontratenor
(klasa śpiewu solowego prof. Piotra
Kusiewicza).
W Koncercie Inauguracyjnym (23
października 2015) wystąpią Chór
Żeński New Voices (Ueckermünde)
i Chór Kameralny Szczecińskiej Akademii Sztuki. W finale i Koncercie
Laureatów (28-29 października) śpiewakom będzie towarzyszyć Orkiestra
Akademii Sztuki w Szczecinie pod
batutą dr. hab. Jacka Kraszewskiego.
Bliższe informacje: e-mail: perotti@
ueckermuende.de, www.internationaler-perotti-gesangswettbewerb.de
(także w języku polskim).(sb-k)

ODSZUKAŁEM niedawno jego
grób na Cmentarzu Francuskim
w Berlinie. Odnalazłem też na
tym niewielkim cmentarzu groby
słynnych pisarzy, m.in. Anny Seghers, Bertolda Brechta i Bodo
Uhsego, filozofów, Fichtego i Hegla,
oraz prezydenta RFN, Johannesa
Raua. Wielkością wszystkie są
sobie równe, zadbane, ukwiecone,
jakby zmarłych pochowano wczoraj. Cmentarz sprawia wrażenie
pięknego parku.
Byliśmy tam z żoną, córką i jej
dziećmi. Mimo deszczowej pogody
spotkaliśmy wielu turystów, także
z Polski. Ktoś przed nami zapalił
już tego dnia Chodowieckiemu
znicz.
W moim pokoju w Warszawie
wiszą trzy jego prace, które dostałem przed laty od śp. Edmunda
Jana Osmańczyka, słynnego przedwojennego działacza berlińskiej
Polonii, a po wojnie posła na Sejm
i znanego publicysty.
Daniel Mikołaj Chodowiecki
niemal całe dorosłe życie spędził
i przepracował w Berlinie. Nie
zmienił polskiej pisowni swego
nazwiska, by ułatwiać Niemcom
jego wypowiadanie, np. na Kodowicki czy Hodowicki, a cierpliwie
kazał wymawiać: „Cho-do-wie-cki”.
Świetnie znał też francuski. Jego
matka pochodziła z hugenotów,
osiadłych w Gdańsku.
Urodził się 16 października
1726 r. Miał zaledwie osiem lat,
gdy dla swego miniaturowego
malarstwa wybrał temat Saksończyków i Polaków, którzy zawsze
żyli w przyjaźni. Bardzo wcześnie
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wykonał też portret Stanisława
Leszczyńskiego, wyposażając go
we wszystkie atrybuty władzy królewskiej, łącznie z ozdobną koroną
i polskim orłem.
Sławę w Europie przyniosły
mu szkice z życia codziennego
różnych ludzi, bez względu na ich
pochodzenie, status społeczny,
religię. Stąd pozostał w historii
sztuki świata jako „twórca obyczajowy”. Opanował do perfekcji
utrwalanie szczegółów. Malował też
miniaturowe obrazki na miedzianych płytkach, na tabakierkach,
różne wzory na emaliowanych
przedmiotach, popularnych za
jego życia. Farby przygotowywał
według własnej receptury. Lubował
się w tradycyjnym ornamencie.
Uwiecznił swoje czasy w niezliczonych scenkach rodzajowych,
portretach i ilustracjach, również
książkowych.
W roku 1773 odbył kilkudniową podróż do Gdańska, w czasie
której prowadził dziennik. Zapiski
ilustrował rysunkami. Jest ich
ponad sto. Pisał po francusku.
Niemieckie tłumaczenie dziennika opublikował prof. Wolfgang
von Oettingen („Von Berlin nach
Danzig”, Berlin 1895).
W podróż wyruszył konno, rankiem 3 czerwca 1773 r. W jednym
z rysunków utrwalił pożegnanie
z żoną i dziećmi, sportretował Polaka, stajennego, który towarzyszył
mu w drodze. Zatrzymywał się m.in.
w dzisiejszych Pyrzycach (rysował
fragmenty miasta), jego droga wiodła przez Stargard (rysował m.in.
ówczesną noclegownię), zahaczył

Daniel Chodowiecki: Uliczka w Pyrzycach
o Nowogard, gdzie w szczegółach
utrwalił młyn wodny, Karlino, Koszalin. Szkicował spotkanych ludzi,
przyrodę, wioski, miasta, uwiecznił
kaszubski zajazd, wieczorne rozmowy przy winie, przedmieścia
Gdańska (Oliwę).
Gdańsk, do którego przybył 11
czerwca, tętniący życiem i niemieckim, i polskim, namiętnie
portretował przez osiem tygodni.
Utrwalił swój dom rodzinny, lipy,
w sadzeniu których uczestniczył
jako dziecko, sportretował niemal
całą swoją rodzinę: siostrę, matkę,
ciotki, szkicował polskie konie,
dorodniejsze – jego zdaniem – od
niemieckich. Utrwalił modlących
się Polaków w kościołach, panią
wojewodzinę Przebendowską i jej
męża, ludzi, których poznawał podczas różnych wizyt, ich domostwa,
szczegóły życia i zwyczajów, zarówno polskość, jak i niemieckość

miasta, księżnę Czapską i niemieckich duchownych, osoby świeckie,
bogatych i biednych. Był „za pan
brat” z niemieckim burmistrzem
i polskimi przedstawicielami społeczności gdańskiej. Pozostawił
obrazy pełne życia, szczegółów,
strojów, mebli, a nawet uczesania
kobiet.
Berlińczycy z szacunkiem odnoszą się do miejsca jego pochówku. Pracował i tworzył na styku
kultur, w 1992 r. Günter Grass
założył w Berlinie fundację jego
imienia. W Polsce jest za mało
znany. Pamięta o nim Gdańsk,
gdzie w 2002 r. wydano polskie
tłumaczenie dziennika z jego podróży, i gdzie w tym roku, w 242.
jej rocznicę, zorganizowano Gdańskie Dni Chodowskiego. Zaczęła
je inscenizacja przybycia artysty
do rodzinnego miasta.

Karol CZEJAREK

W PROJEKCIE, prowadzonym
przez Stowarzyszenie Centrum
Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz
(Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.), bierze
udział siedem szkół, m.in. ze Szczecina, Kostrzyna i Seelow. Przez
blisko dwa lata będą wspólnie
z trenerami i ekspertami współpracy międzyszkolnej pracować
nad stworzeniem transgranicznego
profilu placówki.
– Szkoły, biorące udział w projekcie, same określają, co jest
dla nich najważniejsze – mówi
Nikolaus Teichmüller, jeden z koordynatorów Translimes. – Z kim
i w jakim obszarze chcą współpracować, czy chcą rozwijać naukę
języków obcych, czy też może wolą
skupić się na wymianie doświadczeń w ramach nauki zawodu.
Od trenerów i referentów
uczestnicy projektu otrzymują
przede wszystkim wiedzę, m.in.
skąd wziąć fundusze na współpracę
z zagranicznym partnerem, gdzie
szukać materiałów do nauczania,
jak sprawić, by w wymianę zaangażowała się cała szkoła, a nie
jedynie poszczególni nauczyciele.
– Nierzadko bywa tak, że w szkole jest jeden zapalony do współpracy nauczyciel, który wykonuje
całą pracę – podkreśla Teichmüller. – Pokazujemy, jak pokonać
niechęć innych do angażowania
się w międzynarodowe projekty.
Maciej Gąsecki, nauczyciel historii z Zespołu Szkół im. Marii
Skłodowskiej w Kostrzynie nad
Odrą, spodziewa się, że udział

w projekcie Translimes pomoże
znaleźć niemieckiego partnera
dla jego szkoły.
– Umożliwiłoby to tworzenie
wspólnych projektów. Plusem Translimes jest również to, że uczestniczą
w nim szkoły działające w pobliżu
granicy, więc kontakty między nimi
są ułatwione – mówi Gąsecki.
– Wiele szkół ma już partnera
po stronie polskiej lub niemieckiej – dodaje Teichmüller. – Nie
chodzi nam o to, by szukać teraz
dla nich nowych partnerów, lecz
o to, by odnowić kontakty i sprawić, żeby lepiej funkcjonowały.
Bodaj największym problemem
w międzynarodowej współpracy
szkolnej jest jednorazowość działań. Uczniowie spotkają się raz,
nawiążą kontakty i polubią, lecz
później brakuje okazji, by spotkania
kontynuować. Problemem staje się
odległość, niewystarczające zaan-

Plener w Schloss Trebnitz 

gażowanie jednego z partnerów,
brak pieniędzy.
Dlatego autorom projektu
Translimes zależy na tym, aby
w międzynarodową współpracę
zaangażowało się możliwie jak
największe grono osób: rodzice,
dyrekcje szkół, kuratoria oświaty,
krajowe ministerstwa edukacji.
Przewidziano więc też warsztaty
dla przedstawicieli całej szkoły.
Patronat nad projektem objął
premier Brandenburgii, Dietmar
Woidke.
– Translimes budzi „chęć na
Europę i sąsiedztwo”, prezentuje
pogranicze jako prawdziwą szansę –
przyznał Woidke podczas uroczystej
inauguracji projektu w zamku Trebnitz, 60 km na wschód od Berlina.
Desery serwowała Niemiecko-Polska Kawiarnia Uczniowska Kaffee
zum Glück/Kawa na szczęście.
Placówki, które pomyślnie zakończą udział w projekcie otrzymają
certyfikat szkoły o transgranicznym
profilu. Projekt wspiera Federalna
Centrala Kształcenia Politycznego
i Fundacja F.C. Flick.
mms

Fot. Johann MUELLER
4576-15-B, C
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AKTUALNOŚCI

■■ W PIĄTEK prezydent Andrzej
Duda złoży wizytę w Berlinie.
Chce namówić Niemcy do włączenia m.in. Polski do prowadzonych w Mińsku negocjacji
w sprawie rozwiązania konfliktu
we wschodniej Ukrainie. Będą
również poruszane sprawy przyjmowania w Europie uchodźców.
W ub. poniedziałek w Berlinie
rozmawiali kanclerz Merkel,
prezydent Francji Hollande
i prezydent Ukrainy Poroszenko.
■■ 1 WRZEŚNIA mija 76.
rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu drugiej wojny światowej.
Przypominana będzie podczas
licznych uroczystości, m.in. Fundacja Pamięć Odpowiedzialność
Przyszłość (Stiftung Errinerung
Verantwortung Zukunft) organizuje w Berlinie spotkanie,
podczas którego otwarta zostanie wystawa „Wówczas u nas”
(„Damals bei uns”), poświęcona
pracy przymusowej w III Rzeszy,
a przygotowana we współpracy
z młodzieżą.
■■ 2 WRZEŚNIA mija 70. rocznica kapitulacji Japonii w 1945
r., a 14 września zakończenia
drugiej wojny światowej w Azji
i na Pacyfiku.
■■ 20 WRZEŚNIA konsul generalna RFN w Gdańsku, Cornelia
Pieper, organizuje w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku spotkanie, poświęcone 25.
rocznicy zjednoczenia Niemiec
w 1990 r. Przemówienie wygłosi
przewodniczący Bundestagu,
prof. Norbert Lammert. Zagra
Młodzieżowa Filharmonia Bałtycka pod batutą Kristjana Järvi.
■■ FRANCUSKI Front Narodowy (Front National) wykluczył
z szeregów partii jej założyciela,
Le Pena. Przewodniczącą partii
jest jego córka, Marine, która
chce nadać jej charakter partii mieszczańskiej. Le Penowi
zarzucono antysemityzm i zagrożono wytoczeniem procesu.
Miał powiedzieć, że nazistowskie
komory gazowe to szczegół w historii drugiej wojny światowej.
■■ 19 SIERPNIA zmarł Egon
Bahr, wybitny polityk, w latach rządów kanclerza Willy’ego Brandta prekursor polityki
odprężenia w stosunkach RFN
z państwami Europy Wschodniej.
W 1969 roku Bahr, jako sekretarz
stanu w Urzędzie Kanclerskim,
negocjował układy RFN z ZSRR
i Polską. Prezydent Niemiec
Joachim Gauck nazwał go „architektem niemieckiej polityki
wschodniej”. W latach 1972-74
Egon Bahr był federalnym ministrem do zadań specjalnych,
a w latach 1974-76 ministrem
współpracy gospodarczej.
■■ SAKSOŃSKA CDU opowiedziała się za przywróceniem
kontroli na granicach Niemiec
i w pasie przygranicznym. Jako
powód podała rosnącą lawinowo
liczbę nielegalnych imigrantów.
Za przywróceniem kontroli jest
także Alternative für Deutschland.
■■ 11 WRZEŚNIA na specjalnej
konferencji prasowej w Szczecinie ogłoszone zostanie nazwisko
tegorocznego laureata Polsko-Niemieckiej Narody Pomerania Nostra. Jej fundatorami są
miasta Szczecin i Greifswald,
uniwersytety w Szczecinie
i Greifswaldzie oraz „Kurier
Szczeciński”.
■■ 21-23 WRZEŚNIA odbędzie
się w Szczecinie XVI Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż
studyjna „Architektura ryglowa
– wspólne dziedzictwo ANTIKON
2015”. Wezmą w niej udział
eksperci z obu krajów. W programie przewidziane jest m.in.
zapoznanie się z problemami
zachowania architektury ryglowej w Pasewalku i Prenzlau.

(b)

przez granice
HISTORIA

Fritz Gerlich (1883-1934), szczecinianin

WYBIERZMY SIĘ

Była ich garstka
JAKA była pogoda 1 lipca 1934
roku w Monachium, w kilka godzin
po rozstrzelaniu Fritza Gerlicha?
Czy podobnie jak w tym roku przez
cały dzień świeciło słońce i każdy,
kto tylko mógł, szukał ochłody nad
wodą, a nastrój w ogródkach piwnych był jak zwykle pogodny? Może
było zimno, padał deszcz i miasto
przypominało scenerię obrazów
niemieckich ekspresjonistów?
To pasowałoby do posępnej atmosfery życia w Niemczech w drugim roku po objęciu władzy przez
faszystów. W pobliskim Dachau
działał już „na pełnych obrotach”
pierwszy obóz koncentracyjny (tam
zginął Gerlich), na gmachach szkół
i urzędów powiewały triumfalnie
flagi ze swastyką, a bawarskie powitanie „Grüß Gott” zostało zastąpione przez „Heil Hitler”. Rok
później Hitler odwdzięczył się
miastu, w którym wykiełkowała
i bujnie rozwinęła się zbrodnicza
ideologia nazizmu, nadając mu
„honorowy” tytuł Hauptstadt der
Bewegung (Stolica Naszego Ruchu).

Odwaga
1 lipca bieżącego roku monachijska „Süddeutsche Zeitung”
umieściła na pierwszej stronie
informację o drastycznym wzroście
liczby przestępstw o charakterze
rasistowskim. Było ich o 24 procent
więcej niż w roku ubiegłym. W ciągu dwunastu miesięcy sytuacja
bardzo się zaostrzyła. Brutalne
ataki na schroniska dla uchodźców,
ubiegających się o azyl polityczny,
stały się codziennym zjawiskiem.
Dochodzi coraz częściej do regularnych walk neonazistów z policją.
Aktywiści społeczni, opiekujący
się uciekinierami z krajów, gdzie
panuje wojna, głód i terror, muszą
mieć bardzo dużo cywilnej odwagi.
1 lipca po raz czwarty wręczono na tutejszym festiwalu
filmowym Nagrodę im. Fritza
Gerlicha, ufundowaną przez Kościół katolicki, a przyznawaną
„za przeciwdziałanie dyktaturze
i nietolerancji, zdecydowaną
i niewzruszoną obronę godności
człowieka, przeciwstawianie się
wszelakim formom totalitarnego
wykorzystywania, prześladowania
i poniżania”. Otrzymała ją francuska ekranizacja opowiadania
Alberta Camusa o wojnie domowej
w Algierii. Jury wyróżniło reżysera
za wrażliwą prezentację przykładu
odwagi cywilnej, przypominającego postawę etyczną katolickiego
publicysty, który w Monachium
wydawał antyhitlerowski tygodnik
„Der gerade Weg” („Prosta droga”), mający podtytuł „niemiecka
gazeta na rzecz prawdy i prawa”.
Ostro przeciwstawiał się on także
bolszewizmowi i antysemityzmowi.
Gerlicha też próbowano zastraszyć i zmusić do milczenia.
Nie ugiął się, chociaż „brunatne
koszule” dysponowały wówczas
nieporównanie bardziej drastycznymi metodami likwidowania
niewygodnych im ludzi, niż ich
dzisiejsi entuzjaści.
Wyrok na wolność słowa
Niemiecki ruch oporu kojarzy
się zazwyczaj z nazwiskami ewangelickiego kaznodziei Dietricha
Bonhoeffera, monachijskiej studentki Sophie Scholl czy hrabiego
Stauffenberga, oficera Wehrmachtu,
wykonawcy – nieudanego niestety
– zamachu na Hitlera. O monachijskim dziennikarzu przez wiele
dziesięcioleci mało kto w tym kontekście wspominał. Nic dziwnego,
gdyż walka Gerlicha przeciwko
Hitlerowi toczyła się jeszcze przed
powstaniem III Rzeszy.
W ostatnich latach nastąpił
jednak wyraźny zwrot w ocenie

jego aktywności opozycyjnej. Nie
tylko bowiem w Bawarii, ale i w całych Niemczech okresu Republiki
Weimarskiej nie było drugiego
pisma, które by z równą ostrością
i konsekwencją ostrzegało przed
groźbą totalitarnej dyktatury. Nieudany pucz Hitlera z 1923 roku
w pełni uświadomił Gerlichowi
to niebezpieczeństwo. Za wszelką
cenę, to znaczy również: za cenę
życia, starał się więc nie dopuścić
do przejęcia władzy przez Hitlera.
Jego bezkompromisowość wynikała
nie tylko z poglądów ideowo-politycznych, lecz także przekonań
religijnych o niezwykle silnym
zabarwieniu spirytualno-mistycznym. To tłumaczy desperacką wręcz
wojowniczość Gerlicha publicysty.
Wraz z jego aresztowaniem 9 marca
1933 roku zapadł wyrok śmierci na
wolność słowa w prasie niemieckiej.

Szczecinianin
Fritz Gerlich urodził się
w Szczecinie 15 lutego 1883 roku.
Wychowany został według reguł

rozwoju i upadku nazizmu oraz
jego współczesnej recepcji (neonazizm) pokazano jedynie poprzez
reprodukcje dokumentów, zdjęć
i fragmentów kronik filmowych.
W pierwszej części wystawy umieszczono wielkie zdjęcie, na którym
widać Hitlera, owacyjnie witanego
przez tłumy mieszkańców miasta.
Sąsiaduje ono z wąską „uliczką”,
poświęconą przeciwnikom führera,
którzy mieli odwagę publicznie mu
się przeciwstawić. Była ich garstka.
Najbardziej znany jest Thomas
Mann, który wyemigrował z Niemiec
na kilka tygodni przed przejęciem
władzy przez nazistów. Obok laureata literackiej Nagrody Nobla
również Fritz Gerlich, dziennikarz,
został wyróżniony miejscem w dziale
„Twarze innego Monachium”.

Poznać miasto przodków
W czerwcu uroczyście odsłonięto
brązowe popiersie Fritza Gerlicha
przed siedzibą katolickiej organizacji KKV Hansa. Wśród licznych
gości był biskup Rudolf Voder-

Monachium, Centrum Dokumentacji Nazizmu
wyznania kalwińskiego. Na studia
wyjechał do Monachium i tam
pozostał do śmierci. W okresie
I wojny światowej sympatyzował
z kręgami ultranacjonalistycznymi.
Przez 8 lat był redaktorem naczelnym dzisiejszej „Süddeutsche
Zeitung”. W roku 1931 przeszedł na
katolicyzm. Niezależną działalność
publicystyczną umożliwiło mu finansowe wsparcie osób związanych
z Kościołem katolickim. W latach
90. Kościół wyniósł go do rangi
męczenników XX wieku, którzy
oddali życie w obronie wartości
chrześcijańskich. W archidiecezji
monachijskiej trwają przygotowania do złożenia w Stolicy Apostolskiej wniosku o jego beatyfikację.

Była ich garstka
W Monachium dopiero 70 lat
po zwycięstwie nad III Rzeszą
otwarto w maju tego roku Centrum
Dokumentacji Nazizmu. Celowo
zostało zlokalizowane na miejscu
zbombardowanego „brunatnego
domu”, gdzie mieściła się centrala
partii Hitlera i w bezpośrednim sąsiedztwie „domu wodza” (obecnie
konserwatorium muzyczne i szkoła
teatralna), w którym podpisany
został w 1938 roku Układ Monachijski. Forma architektoniczna –
optymistycznie jaśniejący w słońcu
biały, minimalistyczny sześcian
– wynika z założeń programowych
tej długo oczekiwanej placówki
naukowo-oświatowej, która ma być
nie tylko miejscem pamięci, lecz
także przestrogi. Rozwój nastrojów
politycznych w dzisiejszej Europie
uczy bowiem, że demokracji trzeba
strzec „jak oka w głowie”.
Centrum nie ma charakteru
muzeum. Konsekwentnie zrezygnowano z prezentowania w nim
autentyków. Historię narodzin,

Fot. Jerzy JURCZYK

holzer, zabiegający o ustawienie
repliki pomnika w Regensburgu
(Ratzybonie), siedzibie jego diecezji.
Siłą rzeczy był też obecny sędziwy
profesor Rudolf Morsey, najwybitniejszy znawca biografii i spuścizny
naukowo-publicystycznej Gerlicha,
czołowy historyk politycznego katolicyzmu, chrześcijańskiej demokracji i parlamentaryzmu.
Z Berlina przyjechał Jan Christoph Gerlich. Mówił, że przypadkowo dowiedział się o pokrewieństwie z bohaterskim dziennikarzem.
Po aresztowaniu Fritza Gerlicha
nie mówiono o nim. Rodzina jego
brata żyła w ciągłym strachu przed
represjami i niebezpieczeństwem
deportacji do obozu koncentracyjnego. Dlatego przed dziećmi
trzymano w tajemnicy powiązania
z przeciwnikiem Hitlera.
Jan Christoph Gerlich zamierza
odwiedzić Szczecin, aby poznać
miasto, z którego wywodzą się
jego przodkowie.
* * *
Biografia Fritza Gerlicha prosi
się o ekranizację. Nic więc dziwnego, że planowany jest wreszcie film
fabularny, którego będzie głównym
bohaterem. Podczas uroczystości
odsłonięcia pomnika poinformowano, że napisanie scenariusza
zostało zlecone Ursuli Mauder,
doświadczonej autorce i bardzo
utalentowanej wokalistce jazzowej.
Finis coronat opus. Gerlich
będzie zawdzięczać kinematografii
swą drugą, świecką „beatyfikację”.

Jerzy JURCZYK
■■ Publicysta, krytyk sztuki, przez
wiele lat związany z Polskim Radiem Szczecin, TVP Szczecin, prasą
szczecińską i ogólnopolską. Od ponad 25 lat mieszka w Monachium,
pisze do prasy włoskiej, niemieckiej
i polskiej.

■■ KOŃCZĄ się wakacje. 29 sierpnia Ogród Zoologiczny zaprasza
na Zuckertütenfest (od godz. 10),
inaczej mówiąc słodkie przywitanie
roku szkolnego.
■■ 2 WRZEŚNIA zaczyna się w Berlinie doroczny festiwal Musikfest
Berlin. Przyjadą najwybitniejsze
orkiestry i zespoły kameralne świata, m.in. San Francisco Symphony,
Boston Symphony Orchestra, The
Israeli Philharmonic, orkiestry
niemieckie, duńskie, szwedzkie.
www.berlinerfestspiele.de
■■ 4-6 WRZEŚNIA na swoje 875-lecie zaprasza pomorski Demmin,
uznawany za jedną z pierwszych
stolic Księstwa Pomorskiego.
W 1128 r. u bram miasta książę Warcisław I witał bp. Ottona,
przybywającego z drugą misją
chrystianizacyjną na Pomorze.
W 1140 r. papież Innocenty II
podpisał dokument, w którym
wymienił Demmin jako miasto
należące do diecezji wolińskiej.
■■ 5 WRZEŚNIA w Cedyni zaczynają się oficjalnie Europejskie
Dni Dziedzictwa w województwie
zachodniopomorskim. Hasło tegorocznych EDD brzmi: „Dziedzictwo
utracone. Dziedzictwo ocalone”.
Program EDD: www.bdz.szczecin.pl.
■■ 10 WRZEŚNIA (godz. 19)
w Instytucie Polskim w Berlinie
wernisaż wystawy prac Tadeusza
Kantora „Inbetween Structures”.
■■ 14 WRZEŚNIA w Książnicy
Pomorskiej zostanie otwarta wystawa „Sąsiad z papieru”, mówiąca
o prasowym obrazie polsko-niemieckiego sąsiedztwa po 1945 r.
■■ 18 WRZEŚNIA w Dębnie (Biblioteka Powiatowa), a 25 września
w Berlinie (Księgarnia Buchbund
na Neukölln) promowane będą
książki „Codzienne pogranicze”
(wydawca: „Kurier Szczeciński”)
i Roberta Ryssa „Iść po granicy”
(wydawcy: Książnica Pomorska
i Stowarzyszenie Terra Incognita).
■■ 19 WRZEŚNIA zaczyna się
Uznamski Festiwal Muzyczny (Usedomer Musikfestival), poświęcony
w tym roku muzyce Finlandii.
W koncercie inauguracyjnym zagra Młoda Filharmonia Bałtycka
(Baltic Sea Youth Philharmonic),
którą poprowadzi Kristjan Järvi.
W programie festiwalu jest też
koncert szczecińskiej Baltic Neopolis Orchestra. www.usedomer-musikfestival.de
■■ TYLKO do 20 września w berlińskiej Alte Nationalgalerie (Wyspa
Muzeów) czynna jest wystawa
ImEx, prezentująca 180 prac francuskich i niemieckich impresjonistów i ekspresjonistów. www.
imexinberlin.de
■■ *TRWAJĄ spotkania, upamiętniające 70-lecie polskiego powojennego osadnictwa na Pomorzu
Zachodnim. 12 września Gryfino
organizuje 70-lecie Osadnictwa
Polskiego na Ziemi Gryfińskiej.
■■ 26 WRZEŚNIA (godz. 10-18) i 27
września (godz. 12-17) Uckermärkische Buhnen w Schwedt zaprasza na plenerowy Festyn Elfów.
Świętować będzie całe miasto.
Teatr Uckermärkische Bühnen
świętuje swoje 25-lecie. 
(b)
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