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Ćwierć wieku – tysiące spotkań
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Spoza horyzontów wyobraźni
Paweł MALICKI
DZISIEJSZA codzienność dwadzieścia
pięć lat temu nikomu ani w Polsce, ani
w Niemczech się nie śniła. 17 czerwca
1991 roku w Bonn, wówczas stolicy dopiero co zjednoczonych Niemiec, premier
Polski Jan K. Bielecki i kanclerz RFN
Helmut Kohl oraz ministrowie spraw
zagranicznych Krzysztof Skubiszewski
i Hans-Dietrich Genscher podpisali
polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ministrowie Skubiszewski i Genscher tego
samego dnia podpisali też międzyrządową
umowę założycielską międzynarodowej
organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – Deutsch-Polnisches
Jugendwerk.
Od tamtych wydarzeń mija w tym
roku dwadzieścia pięć lat – ćwierć
wieku. Dużo, a przecież chwila dla tych,
którzy je przeżywali i pamiętają. Jednoczesne podpisanie Traktatu o dobrym
sąsiedztwie… i umowy założycielskiej
Jugendwerku, jak i w Polsce potocznie
nazywa się tę młodzieżową organizację,
było wyrazistym znakiem obmyślonej na
lata strategii rozwijania stosunków polsko-niemieckich. Chodziło o budowanie
trwałego dobrego sąsiedztwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
Dzisiejsi młodzi ludzie są co najwyżej równolatkami Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży. Nie pamiętają
więc radości, ba! – euforii, z jaką ich
rówieśnicy sprzed ćwierć wieku (a dziś
może nawet ich rodzice) wyjeżdżali po
raz pierwszy przy pomocy Jugendwerku
za granicę. Podróże do Niemiec – do
Berlina, Hamburga, Monachium, na
Rugię – a także do przygranicznych
miejscowości, takich jak: Schwedt, Eggesin, Torgelow, Pasewalk, Löcknitz,
Ueckermünde miały dla wielu z nich
faktycznie posmak niecodziennej przygody. Nie były ani tanie, ani łatwe: potrzebne były paszporty, a potem anielska
cierpliwość, gdy godzinami czekało się
na odprawę (co to takiego?) na zatłoczo-
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nych z reguły przejściach granicznych.
Niecodziennością były też przyjazdy
młodych Niemców do Polski.
Z roku na rok wyjazdy stawały się
łatwiejsze, aż w końcu, po wejściu Polski do strefy Schengen, stały się bardzo
łatwe. Dziś młodzi ludzie nie mogą więc
pamiętać czasów, gdy było trudno. Wiedzą, że jeśli chcą, jeśli uzbierają trochę
pieniędzy, mają zgodę rodziców (ci, któ-

Może być i jest. Wiedzą o tym dobrze
np. młodzi muzycy i fani muzyki, którzy
licznie jeżdżą ze Szczecina do berlińskich
klubów i na tamtejsze koncerty, wiedzą
kibice jeżdżący na mecze, młodzi piłkarze grający w przygranicznych klubach,
rowerzyści mający swoje ulubione trasy
po obu stronach otwartej granicy miłośnicy historii, swobodnie poznający
przeszłość i jej najtrudniejsze lata.

Berlin, organizatorzy przedsięwzięć PNWM, od lewej: Jenny Busch (Berlin), Mario Krogulec (Berlin), Maria Syrek (Szczecin), Iwona Kowalczyk (Szczecin), Myriam Kethal (Berlin)
rzy muszą ją mieć), mogą jechać jutro,
a nawet dziś. Ot, wsiada się w pociąg,
autobus, samochód i już. Czy w takim
razie wyjazd na przykład do Berlina,
Pasewalku, Stralsundu, Prory może
być dla nich atrakcyjny? Czy może być
przygodą, jakąś ważną nauką?

Z perspektywy lat

Dwadzieścia pięć lat temu nikt o tym
nawet nie marzył, to było absolutnie
poza horyzontami wyobraźni. Zostało
stamtąd sprowadzone na ziemię, na
polsko-niemieckie pogranicze – i jest
codziennością.

Dokończenie na str. 12

LIST Z POGRANICZA

Koalicja słabszych?
GDYBY upadła strefa Schengen i przywrócono kontrole na granicach, wśród najbardziej poszkodowanych
byliby polscy przewoźnicy lądowi i rzeczni. W ostatnich
latach zdominowali oni wielkie przestrzenie europejskiego transportu i zarabiają więcej także dzięki temu, że
kontroli nie ma. Jeżdżą szybciej i przewożą więcej. Oby
więc strefa Schengen nie upadła.
Napływ uchodźców powoduje w Europie wielkie
perturbacje społeczne i narastanie tendencji nacjonalistycznych. W Polsce mówi się o tym bardzo dużo,
wielu zamartwia się o przyszłość, zamyka w narodowych
szrankach, chociaż uchodźców u nas nie ma. O kogo się
martwią? O Niemców?
Państwa Europy, które przyjmują uchodźców, żyją nie
tylko wypadkami nocy sylwestrowej, bójkami w obozach,
zamykaniem granic, lękiem przed aktami terroru. Żyją
równocześnie pracą na rzecz uchodźców, w którą angażuje
się masa ludzi. Ten ruch jest znacznie większy niż akty
destrukcji, chociaż w polskich mediach go nie widać.
Napływ uchodźców nie rozstroił gospodarki państw, które
ich przyjmują, a przeciwnie: eksperci niemieccy twierdzą,
że zwiększyło to konsumpcję, która jest dziś – przynajmniej w Niemczech – najsilniejszym elementem wzrostu.
Niemiecki biznes twierdzi, że większość uchodźców będzie
za jakiś czas pracować na rzecz tego wzrostu. Tak mówił
też niedawno prezes Europejskiego Banku Centralnego.
Niemcy więc gospodarczo nie osłabły, a przeciwnie.
Ich gospodarka lęka się nie uchodźców, lecz recesji
w Chinach. Ale jest też wiadomość w tym kontekście
pozytywna: z kryzysu wychodzi strefa euro.
Z kim więc powinna trzymać Polska, której gospodarka w roku ubiegłym też mocno poszła do przodu?
Z silniejszymi (ze słabszymi też). Tymczasem Polska chce
dziś budować koalicję słabszych przeciw silniejszym.
Po co? Zresztą wątpliwe, by słabsi ostatecznie do niej
przystali. Może ten czy ów.
Rok 2016 będzie w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie,
w Azji ciężki. Dlatego tym bardziej nie wolno się boczyć na
silniejszych. Mają dziś poważne kłopoty społeczne i polityczne, ale że są gospodarczo silni, to pewno ostatecznie
sobie poradzą, jeśli nie nastąpi jakaś katastrofa, czy atak
terroru. Dlatego miast boczyć się na nich i kpić, warto im
pomagać, być z nimi, bo wtedy jest większa szansa, że katastrofa nie nastąpi i nie rozleje się na nas. Pamiętajmy przy
okazji słowa wieszcza, że „przyjaciół poznaje się w biedzie”.
Niektórzy przewidują rychły upadek strefy Schengen,
a za nią całej Unii Europejskiej. Gdyby to się spełniło,
zacieraliby ręce. Cóż…
Róbmy, co możemy, każdy na swoją miarę, żeby Unia
i Schengen nie upadły. A komu mało, niech też się o to
modli. Przecież wolno. Słowem „ora (za przeciwników
UE też) et labora”. Po benedyktyńsku, czyli europejsku.
Ale nie za koalicję słabszych. Bogdan TWARDOCHLEB

As-salaam aleikum! – Pokój niech będzie z tobą!

Stosunki na rozdrożu Dlaczego pomagam uchodźcom?
Krzysztof RUCHNIEWICZ
OBSERWACJĄ relacji polsko-niemieckich zajmuję się od lat. Zatem
napisanie kolejnego tekstu na ten
temat nie powinno mi nastręczać
żadnych problemów, a zwłaszcza
że w ostatnich tygodniach relacje
te znalazły się w centrum zainteresowania. Materiału do przemyśleń
było więc sporo. Sięgnąłem także
po opracowania z ostatnich lat.
Jednak w miarę zagłębiania się
w doniesienia mediów i literaturę
moja ochota na pisanie tekstu malała, wzrastało natomiast poirytowanie i żal. Właśnie roztrwaniany
jest wysiłek tysięcy osób – tych
z pierwszych stron gazet i wielu
szerzej nieznanych – dla których
pojednanie i zbliżenie polsko-niemieckie stanowiło i stanowi sens
życia, i które w pokonaniu „fatalizmu wrogości” widziały i widzą
szansę na trwałe dobrosąsiedzkie
relacje, a jednocześnie na jedność
kontynentu europejskiego.
By lepiej zrozumieć poirytowanie
i żal, konieczny jest powrót do przeszłości. Co osiągnęliśmy, jaką drogę
przeszliśmy od 1989 roku? Nasze

Manfred HÄUSLER
kontakty nie rozwijały się w próżni,
zależały od zmieniającej się sytuacji
europejskiej, same też wpływały (i
nadal wpływają) na rozwój projektu europejskiego. Trafnie mówił
o tym były prezydent Bronisław
Komorowski, przemawiając w Bundestagu w 75. rocznicę wybuchu
drugiej wojny światowej. Wspominał
mianowicie o „polsko-niemieckiej
wspólnocie odpowiedzialności za
przyszłość Europy”.
* * *
Urodzony w Cieplicach w 1930
roku znany karykaturzysta Walter
Hanel stan relacji polsko-niemieckich przedstawił w roku 1990 za pomocą dwóch mostów. Na pierwszym,
niemiecko-francuskim, widoczny
był ożywiony ruch samochodów
w obu kierunkach, na drugim sytuacja była krańcowo inna: zamiast
sznura samochodów dwóch polityków – polski premier Tadeusz
Mazowiecki i kanclerz Niemiec
Helmut Kohl – próbowało wymienić
powitalny uścisk dłoni, posługując
się… drewnianymi atrapami ramion.

Dokończenie na str. 13

Najgroźniejszym wrogiem wolności jest lęk
(Andreas Tenzer, ur. 1954, filozof, pedagog, psycholog, aforysta)

Drodzy Przyjaciele!
Mój polski przyjaciel Witek, który od kilku lat mieszka na niemieckim pograniczu, poprosił mnie, abym napisał kilka zdań o tym, co dziś
wszystkich nas tak porusza.
Najpierw jednak wypada się przedstawić: nazywam się Manfred
Häusler. Rodowe nazwisko mojej babci brzmiało Wojtek, a zatem było
bez wątpienia polskie. Nazwisko Häusler wskazuje, że moi przodkowie
nie mieszkali ni w mieście, ni na wsi, lecz w domu na skraju. „Häusler”
to także dawne określenie chłopa, który nie miał własnego domu, lecz
mieszkał u kogoś, a „Manfred” to w staroniemieckim człowiek, który
„zapewnia pokój i ochronę”.
Poznałem Witka, gdy zbierał materiały do reportażu o uchodźcach
w Plöwen i o ich opiekunach – wolontariuszach, czyli między innymi
o mnie. (Reportaż był drukowany w grudniowym wydaniu „przez granice” – przyp. redakcja).
NIEWIELE brakowało, a ja
też byłbym Polakiem. Albo pozostałbym Niemcem, w zależności
od tego, w którym miejscu historia postawiłaby kropkę. Przed
wojną wywołaną przez Hitlera
piękny nadodrzański Wrocław
był miastem niemieckim. Po
wojnie, z woli zwycięzców, stał
się miastem polskim. Gdyby nie
było wojny ani powojennych
przesunięć granic, urodziłbym

się w niemieckim Breslau i tam
dorastał jako niemiecki chłopiec. A gdyby moi dziadkowie
nie zostali wypędzeni przez sowieckich i polskich żołnierzy
ze swojego małego domku pod
Wrocławiem, gdyby nie zmuszono
ich do ucieczki na zachód Niemiec, moim miejscem urodzenia
byłaby Polska, a ja przeżyłbym
swą młodość jako Polak i być
może teraz byłbym Polakiem.

Nie przyłożę ręki do wojny
Jednak wojna była. Było ludobójstwo, Zagłada, ucieczki, wypędzenia. To
sprawiło, że urodziłem się i wzrastałem
jako Niemiec. Opowieści o ucieczce,
wypędzeniu, nędzy, chłodzie, głodzie,
strachu towarzyszyły mi od wczesnego
dzieciństwa, bo urodziłem się kilka
lat po tamtych wydarzeniach.
Dokończenie na str. 14

Fot. Witold BACHORZ
502-16-A
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Spoza horyzontów wyobraźni
Dokończenie ze str. 11

Wydaje się, że dziś poza horyzontami
wyobraźni młodych ludzi jest granica
zamknięta, możliwa do przekroczenia
tylko tam, gdzie wydzielono pilnowane
przejścia ze szlabanami i zasiekami
po bokach. Niestety, to może się w tym
roku stać. Miejmy jednak nadzieję, że
nie stanie się ani w tym roku, ani w latach następnych. Jeśli się stanie, trzeba
będzie z tym żyć.
Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży wzorowano na podobnym
przedsięwzięciu francusko-niemieckim,
działającym od 1963 roku i przez lata
sprawdzonym. Polsko-Niemiecki Jugendwerk też przyniósł ważne i pozytywne
efekty, co jest m.in. powodem starań
o zbudowanie podobnej organizacji
polsko-ukraińskiej.
Jugendwerk jest organizacją międzynarodową, finansowaną przez rządy obu
krajów. W ciągu dwudziestu pięciu lat
z jej propozycji skorzystało dziesiątki
tysięcy młodych Polaków i Niemców,
a także ich rówieśników z krajów trzecich,
m.in. Izraela, Francji, Ukrainy, Rosji,
Białorusi, włączanych do poszczególnych
przedsięwzięć.
Cel tych przedsięwzięć jest tylko
pozornie oczywisty: poznać sąsiedni
kraj, jego historię, kulturę, krajobraz,
język, a przede wszystkim ludzi – ich
zwyczaje, codzienność, przekonania,
system wartości. Czy to jest łatwe? Nie.
Na pewno jednak jest ambitne i może być
zadaniem (pasją!) na całe życie. Poznawać
innych można najlepiej wtedy, gdy jest
się razem, gdy wspólnie z nimi coś się
tworzy. Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży to umożliwia i ułatwia.
WYBIERZMY SIĘ

■■ WYSTAWY w Szczecinie: malarstwo
holenderskie z kolekcji Christopha Müllera; właściciel przekazał ją Muzeum
Narodowemu w Schwerinie, co określono
jako „największy dar sztuki dawnej w
powojennych Niemczech” (Muzeum
Narodowe, Wały Chrobrego), instalacje
i wideoinstalacje Alicji Kwade (Trafostacja Sztuki), „Metafora świata. Filip
II jako władca i kolekcjoner” (Zamek
Książąt Pomorskich).
■■ 11 LUTEGO zaczynają się 66. Berlinale. Potrwają do 21 lutego. W różnych
kategoriach pokazanych zostanie ponad
czterysta filmów. Prezydentem jury po
raz pierwszy będzie amerykańska aktorka Meryl Streep. O główne nagrody
konkuruje m.in. polsko-szwedzki film
„Zjednoczone Stany Miłości” w reżyserii Tomasza Wasilewskiego. (www.
berlinale.de).
■■ SZTUKA Holocaustu, ponad sto prac
udostępnionych przez Yad Vashem, powstałych w gettach, obozach zagłady –
Niemieckie Muzeum Historyczne Berlin,
Unter den Linden 2, codziennie, godz.
10-18.
■■ 31 STYCZNIA, Berlin, doroczny korowód na zakończenie karnawału: pięćdziesiąt grup, ponad tysiąc przebierańców,
błaznów i trefnisiów, 4 kilometry, początek
tradycyjnie o godz. 11.11 przy Adenauerplatz (dojazd metrem do Kurfürstendamm), zakończenie na Breitscheidplatz.
Niespodzianki, dowcipy, muzyka... Jeszcze
Rosenmontag, śledzik i już…
■■ TYRANNOSAURUS Rex znaleziony
w 2012 r. w Montanie (USA), najlepiej
na świecie zachowany szkielet przedpotopowego zwierza (osobnik o imieniu
Tristan Otto) z zębami o długości 1,5
metra. Gdzie? Naturkunde Museum w
Berlinie (Invalidenstrasse 43), wtorki-piątki, godz. 9.30-18, soboty-niedziele,
godz. 10-18, szczegóły: www. naturkundemuseum-berlin.de
■■ 29 STYCZNIA (godz. 19) Inga Iwasiów
czyta fragmenty swojej powieści „Bambino” w berlińskiej księgarni ostPost
berlin (Friedrichshain, Dolziger Straße
39). Spotkanie odbędzie się w języku polskim, wstęp: 6,50 euro, zniżkowy 5 euro
(w dniu spotkania 8 euro). Wymagane
jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.
Bilety: https://goo.gl/3dzTeF. Dojazd U-Bahn/S-Bahn do Frankfurter Allee i
10 min. pieszo.

Jednostka Centralna
przy SGP Pomerania
Iwona Kowalczyk Magdalena
Grześkowiak
tel.: 91-4860 805, fax: 91-4860 825
e-mail: pnwm@pomerania.org.pl
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania
al. Wojska Polskiego 164
71-335 Szczecin
www.pomerania.org.pl
* * *
Jednostka Centralna
przy PTSM
Maria Syrek
tel.: 91 455 32 64
e-mail: biuro@ptsm.szczecin.pl
Oddział Zachodniopomorski
Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych
ul. Monte Cassino 19a
70-456 Szczecin
www.ptsm.szczecin.pl
Ma dwa ośrodki kierownicze – w Warszawie i Poczdamie. W obu krajach
rozsiane są też organizacje, które z nią
współdziałają. W Szczecinie, w ramach
SGP Euroregionu Pomerania, działa tzw.
Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, prowadzona przez
Iwonę Kowalczyk i Magdalenę Grześkowiak. Status Jednostki Centralnej ma też
Oddział Zachodniopomorski Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
Obie placówki przyjmują i rozliczają
wnioski na konkretne przedsięwzięcia.

Każdego roku jest ich bardzo wiele. Nawet
najważniejszych nie da się tu wymienić.
Sztandarowym jest na pewno trwający
od wielu lat i bardzo różnorodny projekt
współpracy szczecińsko-bawarskiej, łączący młodzież spod Alp i znad Bałtyku.
Oprócz projektów wymiany młodzieży,
PNWM organizuje i wspiera finansowo
wiele innych, jednorazowych przedsięwzięć czy konkursów. Do 31 marca można
na przykład zgłaszać się do kampanii
#2gether4more, promującej prace grup
polsko-niemieckich na rzecz społeczności
lokalnych i dokumentowanie tego na
filmach, fotografiach, w mediach społecznościowych. Młodzi Polacy, Niemcy
i Francuzi (do 21 lat) mogą też wziąć
udział w międzynarodowym konkursie
„Jak daleko sięga Europa” (zgłoszenia
do 1 marca). Można zgłaszać się do
przeróżnych projektów, związanych z perspektywami zawodowymi, współpracą
szkół, poznawaniem historii i miejsc
pamięci. Szczegóły tych ostatnich projektów można znaleźć na portalu www.
miejscapamieci.org.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ma 25 lat. Dziś urzeczywistnia
to, co jeszcze ćwierć wieku temu było
poza zasięgiem wyobraźni. Działa na
rzecz umacniania dobrego sąsiedztwa
polsko-niemieckiego, co wcale nie brzmi
dziś jak slogan i truizm, zwłaszcza że
jest przede wszystkim pracą na rzecz
umacniania pokoju w Europie.
Na pewno, szczególnie dziś, PNWM
potrzebuje nowych pomysłów, inspiracji i form. Jest wartością, którą trzeba
pielęgnować. Na niepewność nie wolno
jej narażać.
Paweł MALICKI

Więcej: www.pnwm.org
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WYDARZENIA polityczne w Polsce są w Niemczech intensywnie
komentowane, a szczególnie uważnie zamieszanie wokół Trybunału
Konstytucyjnego.
Niemiecki Federalny Trybunał
Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) cieszy się w RFN wielkim szacunkiem i jest uważany
za niezwykle ważny „bezpiecznik”
państwa demokratycznego, czyli
element systemu demokratycznego,
uniemożliwiający jego demontaż
przez władzę ustawodawczą lub
wykonawczą, co w przeszłości Niemiec się zdarzyło.
Rozwiązań strukturalnych mających strzec demokracji konstytucja
RFN zawiera bardzo wiele. Na
przykład prezydent RFN nie jest wybierany w wyborach powszechnych,
lecz przez Zgromadzenie Narodowe,
i pełni rolę wyłącznie reprezentacyjną. Uchwały Bundestagu mogą
być skutecznie blokowane przez
Bundesrat, izbę, w której reprezentowane są kraje związkowe,
dzięki czemu mogą one w pełni
kontrolować proces legislacyjny.
Również formy referendalne są
precyzyjnie reglamentowane.
Takie ukształtowanie systemu
politycznego RFN wynika z niemieckich lęków, w których zakorzenione
są traumatyczne doświadczenia
historyczne. Nieustannie pamięta
się tu, że dyktatura nazistowska nie
zrodziła się w wyniku przewrotu

KOMUNIKAT

euro. Dofinansowanie może stanowić
do 80 proc. ich całkowitych kosztów.
Więcej informacji: www.fwpn.org.pl

lub zamachu stanu. Naziści doszli
do władzy legalnie, wykorzystując
niedoskonałość systemu demokratycznego Republiki Weimarskiej
i brak stosownych „bezpieczników”
demokracji. Potem, przez uchwalanie odpowiednich ustaw, stopniowo
przejmowali władzę nad poszczególnymi organami i instytucjami państwa lub je likwidowali. Kolejnym
etapem była tzw. „Gleichschaltung”,
skutkiem której rozwiązali lub podporządkowali sobie wszelkie, nawet
niepowiązane z polityką instytucje
pluralistycznego społeczeństwa,
dziś określane mianem społeczeństwa obywatelskiego. Oznaczało to
likwidację wewnętrznych struktur
demokratycznych i zastąpienie ich
zasadą wodzostwa przy jednoczesnym osadzaniu na ich czele własnych zwolenników. Reżim narodowosocjalistyczny na pierwszym
miejscu stawiał „dobro narodu”,
a nie prawo. O tym, co dobre dla
narodu, decydował wódz i partia.
Pamiętni tych doświadczeń twórcy konstytucji RFN, która powstała niewiele lat po drugiej wojnie
światowej, starali się stworzyć takie
struktury demokratyczne, które
skutecznie blokowałyby możliwość
zmiany sytemu politycznego bez
szerokiego konsensu społecznego
albo inaczej – likwidację demokracji
za pomocą demokracji.
Niemcy, obserwując dzisiejsze
wydarzenia w Polsce z perspektywy

Dokończenie ze str. 11
własnych doświadczeń z przeszłości,
dostrzegają pewne analogie do sytuacji ich kraju u schyłku Republiki
Weimarskiej, i mają poczucie déjà
vu. Wrażliwi na każdą próbę podważania państwa prawa, widząc
w swoim Trybunale Konstytucyjnym,
faktycznie apolitycznym, „bezpiecznik” demokracji, lękają się o rozwój
sytuacji w Polsce i ostrzegają przed
niebezpieczeństwami, aczkolwiek nie
wszyscy robią to w sposób precyzyjny, a przede wszystkim wyważony.
Oczywiście, że rzeczywistość europejska roku 2016 jest zupełnie
inna niż rzeczywistość wczesnych lat
trzydziestych XX wieku. Polska jest
dziś krajem gospodarczo dynamicznym, członkiem Unii Europejskiej
i NATO, a ówczesne Niemcy nękał
kryzys gospodarczy i nie miały partnerów w demokratycznej Europie.
Jednak natura ludzka jest taka
sama. Dlatego warto wspomnieć
słowa angielskiego filozofa polityki Johna Actona: „Każda władza
deprawuje, a władza absolutna
deprawuje absolutnie”.
Dla nas wszystkich lepiej byłoby,
abyśmy uczyli się na błędach cudzych,
a nie własnych.
 Przemysław J. JACKOWSKI
■■ Germanista, doktor, pracownik
Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania dla
powiatów Uckermark i Barnim
w Schwedt nad Odrą

Siedem cudów muzyki

Z obu stron granicy
– „STOSUNKI polsko-niemieckie
są skarbem, który należy pielęgnować” – mówił Rolf Nikiel, ambasador
RFN w Polsce, podczas niedawnej
prezentacji kalendarza i logo jubileuszu
25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy, zawartego 17
czerwca 1991 r. między Polską a RFN.
Prezentację zorganizowano w siedzibie
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
W czasie spotkania podkreślano, że
traktat stworzył ramy „dla pojednania
i partnerskiego kształtowania stosunków
dwustronnych na płaszczyźnie politycznej”, jak też dla wielorakich form
współpracy społeczeństw. Spowodował,
że ludzie z obu stron granicy „zaczęli
zwracać się ku sobie, budować zaufanie
i zawierać przyjaźnie”.
Główną rolę w koordynacji inicjatyw
jubileuszowych grać będzie Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej, która
powstała również 25 lat temu w konsekwencji postanowień traktatowych.
Polsko-niemieckie projekty, związane z jubileuszem traktatu, mogą być
dofinansowane do kwoty 25 tys. zł/ 6250

Stosunki na rozdrożu

Lepiej się uczyć na błędach cudzych

Niemieckie obawy

Kalendarz i logotyp

JUBILEUSZ
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Strony internetowe jubileuszu:
www.25de.pl (wersja polska) i www.25pl.
de (wersja niemiecka).

Prezentacja kalendarium i logo, od lewej: Rolf Nikiel, ambasador RFN w Polsce,
Joachim Bleicker, minister pełnomocny i stały zastępca ambasadora RFN w Polsce,
dyrektorzy, członkowie zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: Cornelius
Ochmann i prof. Krzysztof Miszczak oraz Cezary Król, koordynator ds. obchodów
25. rocznicy traktatu. 
Fot. FWPN

Z W szkole podstawowej (Grundschule) w Gartz Akademickie Radio
Pomorze ze Szczecina zainaugurowało wczoraj (środa) cykl spotkań
muzycznych „Dzieci do garów”. ARP przygotowało siedem stanowisk,
na których prezentowano dzieciom „nieograniczoność, jaką niesie ze
sobą muzyka”. Były na nich: bas, gitara, perkusja, skreczowanie,
bębny, sztuka foley, garage band i pisanie tekstów, czyli siedem cudów muzyki. Muzyczne poczynania zostały zarejestrowane, a teksty
zapisane. Cykl „Dzieci do garów” wyemituje Akademickie Radio Pomorze. W Grundschule w Gartz uczą się dzieci z rodzin niemieckich
i polskich. Ich nauczycielami są Niemcy i troje Polaków. Mieszkają
w miasteczku Gartz i okolicach.

Tekst i fot. szdg

Powstała Sieć Obywatelska

Na rzecz Szczecina
PO kilku miesiącach przygotowań i dyskusji zostało zawiązane
polsko-niemieckie stowarzyszenie
Sieć Obywatelska na rzecz Regionu
Metropolitalnego Szczecin (Das Bürgernetzwerk für die Metropolregion
Stettin e.V.). Zebranie założycielskie
odbyło się 21 stycznia w Anklam,
w siedzibie Regionalnego Centrum
na rzecz Kultury Demokratycznej
(Regionalzentrum für demokratische
Kultur).
Statut podpisali m.in.: dr Günther Jikieli (Forum Kultury Wyspy
Uznam), Frank Zimmermann (Niemiecko-Polskie Forum Kobiet) i Ralf

Schalansky (Towarzystwo Niemiecko-Polskie Pomorza Przedniego).
Wśród członków sieci są: Fundacja
Helmuta Maletzke z Greifswaldu,
która opracowała logo stowarzyszenia,
Stowarzyszenie PolenmARkT z Greifswaldu, organizator dorocznego
Festiwalu Kultury Polskiej, poseł
do landtagu Meklemburgii-Pomorza
Przedniego Patrick Dahleman, Julita
Miłosz z Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie i Towarzystwo Niemiecko-Polskie Brandenburgii.
Pierwsze walne zebranie uczestników sieci odbędzie się 10 marca
2016. 
(mb)

Spotkanie sieci w Anklam 

Fot. Maria BUROW

Zmuszała ich do tego wielka
dziura w moście. Wizja rysownika
trafiała w sedno. Co prawda odzyskanie przez Polskę suwerenności
i zjednoczenie Niemiec rozpoczęły
nowy okres w powojennych relacjach polsko-niemieckich, jednak
na początku trzeba było zasypać
dzielącą nas przepaść.
***
W 1990 roku podpisano układ
graniczny, a rok później – układ
o dobrym sąsiedztwie. Oba miały
charakter przełomowy: pierwszy
kończył powojenny konflikt graniczny, drugi kładł fundament
pod nowe relacje. Proces ten był
wspierany przez ówczesne elity
i społeczeństwa obu państw. Minister spraw zagranicznych Krzysztof
Skubiszewski zaproponował model
relacji oparty na polsko-niemieckiej wspólnocie interesów. Pozwoliła ona Polsce – przy wydatnym
wsparciu zachodniego sąsiada
– stać się członkiem NATO i Unii
Europejskiej. Dzięki temu nasze
własne bardzo kosztowne reformy
wzmacniała realna nadzieja na
sukces – włączenie się do Zachodu.
Niemcy uznały Polskę za ważnego
partnera, podobnie jak uczyniły to
wcześniej wobec Francji. Wymiar
partnerski wzmocniło utworzenie
tzw. Trójkąta Weimarskiego 28
sierpnia 1990 roku.
W kolejnych dekadach powstały
niezliczone instytucje i inicjatywy, które miały zbliżać Polaków
i Niemców. Zbliżenie odbywało
się też w sferze symbolicznej,
na przykład poprzez niezwykle
ważną debatę o historii z udziałem
polityków, naukowców, członków
wspólnot lokalnych.
Traktat o dobrym sąsiedztwie
uporządkował wiele spraw, m.in.
status mniejszości niemieckiej
w Polsce i dziedzictwa niemieckiego na ziemiach, które znalazły się
w Polsce w 1945 roku. Następne
lata pokazały jednak, że pozostały
sprawy, które pominięto lub odłożono. Do nich zaliczał się status
Polaków w Niemczech (aspiracje
do prawnego uznania za mniejszość
narodową) i kwestie majątkowe.
W drugiej połowie lat 90. zaczęto
obserwować pewne zahamowanie
w rozwoju relacji polsko-niemieckich. Wizyty polityków z obu krajów
stały się nudną rutyną. Pojawiły
się głosy o „kiczu pojednania”.
***
Na przełomie stuleci ujawniły
się pierwsze dysonanse. Polskę
i Niemcy zaczęło różnić podejście
do spraw Europy („Nicea albo
śmierć”) i bezpieczeństwa międzynarodowego (wojna w Iraku). Nad
Wisłą kontrowersje wywołały wystąpienia przewodniczącej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach,
z oburzeniem zareagowano na
żądania odszkodowań za utracony
majątek, zgłoszone przez część
wypędzonych.
Sytuację uspokoił kanclerz Gerhard Schröder. W Polsce krytycznie ocenia się jego stosunek do
Rosji. Jednak powinniśmy także
pamiętać, że był on gorącym orędownikiem wstąpienia Polski do
NATO i Unii Europejskiej. To on
zdecydowanie podkreślił również,
że żaden niemiecki rząd nie będzie
wspierał manipulowania historią i roszczeń majątkowych pod
adresem państw – ofiar Hitlera.
Kolejnego kryzysu relacje
polsko-niemieckie doświadczyły
w latach 2005-2007. Politycy PiS,
prezydent Lech Kaczyński i jego
brat, z dystansem podchodzili
do Niemiec, a minister spraw
zagranicznych Anna Fotyga zaproponowała renegocjację traktatu
w celu „poprawy sytuacji Polaków w RFN”. Już wtedy można
było odnieść wrażenie, że politycy
tej formacji nie rozumieją Europy i relacji polsko-niemieckich.

Nad dobrze skalkulowaną, ale
przyjazną politykę w stosunku do
Berlina przedłożyli historyczne
resentymenty, uprzedzenia i wręcz
fobie, także z osobistym podtekstem
(pamiętna wojna po karykaturze
w „die tageszeitung”).
***
Wygraną PO w jesiennych wyborach 2007 roku przyjęto więc
w Berlinie (i nie tylko) z ulgą. Podważony przez poprzedników model
współpracy, oparty na „wspólnocie
interesów”, znów zaczął obowiązywać. Polacy i Niemcy zacieśnili
kontakty, zaczęły powstawać nowe projekty, jak np. podręcznika
polsko-niemieckiego. Próbą podsumowania relacji były obchody

więcej, niż mówili ojcowie założyciele Unii. Chcielibyśmy wszyscy,
aby można było powiedzieć: «Nie
było Europy, mieliśmy wojnę. Ale
dzięki Europie i jej instytucjom
nie ma wojny na całym wolnym
kontynencie”. Słowa polskiego
prezydenta są nadal aktualne, bo
pokój zaczęliśmy traktować jako
coś oczywistego.
***
Zmiana atmosfery, pogłębienie
współpracy i dialogu nie były akceptowane przez pozostający przez
osiem lat w radykalnej opozycji
PiS. Znieważano osoby aktywnie
uczestniczące w sanacji relacji
polsko-niemieckich. Dało się słyszeć, że Polska prowadzi politykę

odczytuje się jako „zamówienie
i spisek niemiecki”. Okładki prawicowych czasopism z ostatnich
tygodni nie pozostawiały żadnych
wątpliwości co do rzekomych źródeł tych postaw.
***
Rzeczywiście, w mediach niemieckich narasta krytyka Polski.
Czy nie nazbyt łatwo i szybko? Do
pracy zabrali się także karykaturzyści. Co dalej z naszym sąsiedztwem?
Zwłaszcza że coraz mocniej brzmi
pytanie: co dalej z Europą?
Są jednak pierwsze przejawy
powrotu do konstruktywnego dialogu. Zapowiada go ostatni wywiad
prezydenta Dudy dla niemieckiego
„FAZ am Sonntag”, nadzieje daje

Wrocław, 18 listopada 2015 r., otwarcie wystawy „Pojednanie Versoehnung in Proggress 
20. rocznicy podpisania traktatów.
Po posiedzeniu obu rządów 21
czerwca 2011 roku wydano Wspólną Deklarację Rządów RP i RFN
„Sąsiedzi i partnerzy”, ogłoszono
program współpracy. W tym drugim dokumencie przedstawiono
także zadania z różnych zakresów
na następne 10-15 lat (około 100
różnych pozycji). Kilka dni wcześniej podpisano Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie
wspierania obywateli niemieckich
polskiego pochodzenia i Polaków
w Niemczech oraz niemieckiej
mniejszości w Polsce. Jeśli chodzi
o Polaków, zapowiadano utworzenie biura koordynacyjnego, Centrum Kultury i Historii Polaków
w Niemczech oraz wspieranie
zabiegów o naukę języka polskiego
w RFN.
***
W relacjach polsko-niemieckich sprawy europejskie zaczęły
odgrywać coraz większą rolę. Polska stała się ważnym graczem na
płaszczyźnie europejskiej. Powoli
wyrastała z roli „podopiecznego”,
którym w wielu aspektach początkowo była. Coraz ważniejsze
stawało się nowe zdefiniowanie
wzajemnych relacji i wspólnych
celów. O szczególnej odpowiedzialności Polaków i Niemców
mówił prezydent Komorowski we
wspomnianym już berlińskim wystąpieniu. Zacytuję fragment, który
szczególnie warto przypomnieć
w dyskursie publicznym.
„Dziś, jak nigdy – mówił prezydent RP – potrzebujemy polsko-niemieckiej wspólnoty odpowiedzialności, wspólnoty dla Europy
otwartej na wszystkie państwa
Unii Europejskiej i całego naszego
kontynentu. Chciałbym bardzo
i jestem pewien, że wszyscy tutaj,
na tej sali, chcieliby bardzo, aby
w następne rocznice wybuchu
wojny światowej można było z głębokim przekonaniem powiedzieć

zagraniczną na kolanach, a nasz
kraj to jakieś „kondominium rosyjsko-niemieckie”. Nawet wsparcie
wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej
odczytano jako zapłatę za rzekomą
„proniemiecką uległość”.
Wprawdzie w roku wyborczym
2015 antyniemiecką retorykę wyciszono, podobnie jak kilka innych
kwestii, jednak wróciła zaraz po
przejęciu władzy przez PiS. Widzi
się w niej korzystny instrument
zjednywania społecznego poparcia,
choć badania opinii z ostatnich lat
pokazują, że Polacy cenią sobie
dobre relacje z Niemcami, a historia nie odgrywa głównej roli
w ich kształtowaniu. Z pomocą
obozowi władzy idą media mu
podporządkowane oraz – co jest
novum w polskiej polityce – przekaz w mediach społecznościowych.
Coraz częściej można w przestrzeni publicznej usłyszeć negatywne określenia pod adresem
Niemiec i kanclerz Merkel. Czy
kryje się za tym nowa koncepcja,
czy raczej jej brak, połączony
z upartą chęcią odwrócenia wektorów z czasów rządów PO?
„Dla polityków, którzy nie
znajdują odpowiedzi na żadne
najbardziej newralgiczne problemy w Europie – pisze Anna
Wolff-Powęska – pozostają tylko
antyeuropejskie i antyniemieckie
fobie. Brak koncepcji zastępują
jakże żałosnym wymachiwaniem
szabelką oraz straszeniem bojkotem niemieckich towarów i banków lub – jak minister Witold
Waszczykowski – piętnowaniem
odsuniętych od władzy Polaków
jako zmierzających w kierunku
mieszanki kultur i ras, co bardziej
kojarzy się z ideą «krwi i rasy»
nazistowskiego polityka Richarda
Darré, aniżeli z promocją tradycyjnych polskich wartości”.
Krytykę ostatnich zmian w Polsce przez urzędników europejskich
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Fot. FWPN

oficjalne rozpoczęcie obchodów 25.
rocznicy podpisania traktatów polsko-niemieckich, jak też rozmowy
ministrów spraw zagranicznych.
Ewolucja sytuacji nie jest jednak
przesądzona.
Premier i minister spraw zagranicznych RP zwlekają z upublicznieniem bilansu otwarcia
w relacjach polsko-niemieckich.
Nie wiadomo, czy wcześniejsze
ustalenia są jeszcze aktualne. Co
będzie realizowane, a co nie ze
spraw wskazanych w dokumencie
z 2011 roku? Sygnały z kancelarii
premier nie są jednoznaczne. Na
pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego (wakat po śmierci
Władysława Bartoszewskiego)
powołano Annę M. Anders, córkę
gen. Władysława Andersa, która
jednak na płaszczyźnie dialogu z Niemcami nie ma żadnego
dorobku.
Relacje polsko-niemieckie są
dziś na rozdrożu. Mamy trudności
ze zrozumieniem się. Przykładem
jest choćby stosunek do fali przybyszy z Bliskiego Wschodu. Część
Polaków z ironią traktuje niemiecką wrażliwość na los uchodźców
i otwartość na imigrantów. Niemcy
nasze wszystkie obawy definiują
łatwo jako brak tolerancji.
Należy mieć tylko nadzieję,
że aktualne trudności nie będą
oznaczać powrotu do wzajemnej
niechętnej obojętności, jaką obserwowaliśmy już w latach 2005-2007.
Byłby to, zważywszy na problemy
Europy i świata, najgorszy z możliwych scenariuszy. Zaprzepaściłby
wysiłek wielu bezinteresownych
ludzi, na co w warunkach różnych
deficytów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego nie
powinniśmy sobie pozwalać.
 Krzysztof RUCHNIEWICZ
■■ Historyk, profesor, dyrektor Centrum im. Willy’ego Brandta we
Wrocławiu
502-16-B, C
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AKTUALNOŚCI

■■ WE WROCŁAWIU odbyło się
spotkanie polsko-niemieckiego
Partnerstwa Odry, w którym
uczestniczyli przedstawiciele
Dolnośląskiego, Lubuskiego,
Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza
Przedniego i Saksonii. Rozmawiali o poprawie transgranicznych połączeń komunikacyjnych,
ochronie zdrowia, edukacji, wykorzystaniu Odry i o Wrocławiu, jako Europejskiej Stolicy
Kultury.
■■ W INSTYTUCIE Fizyki
Plazmy w Greifswaldzie będzie
przeprowadzony za kilka dni
kolejny eksperyment, przybliżający człowieka do pozyskiwania
energii z syntezy termojądrowej.
Po raz pierwszy na świecie ma
być uzyskana plazma z wodoru.
■■ 27 STYCZNIA, rocznica wyzwolenia obozów zagłady Auschwitz i Auschwitz-Birkenau, był
w RFN dorocznym Dniem Pamięci Ofiar Nazizmu. W Niemczech,
Polsce i na całym świecie był to
jednocześnie Międzynarodowy
Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu.
■■ RZĄD Bawarii pisemnie
wezwał władze federalne do
zapewnienia bezpieczeństwa
granic państwa. Premier Seehofer (CSU) zagroził, że jeśli
żądania nie spełnią, skieruje
sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Dolnej
Saksonii Stephan Weil (SPD)
wezwał kanclerz Merkel do zmiany polityki wobec uchodźców.
Podkreślił, że otwarcie w ub.
roku granic RFN dla wszystkich
uchodźców było słuszne, lecz
jako rozwiązanie tymczasowe.
Skoro jednak inne państwa UE
nie podjęły podobnych działań,
Niemcy zaczęły być postrzegane
jako kraj, który pełni wobec
uchodźców rolę szczególną. –
„To fatalne – mówił Weil. – Te
same państwa twierdzą dziś
złośliwie, że Niemcy zaprosiły
uchodźców do siebie”. Kościoły
katolicki i ewangelicki w RFN
są przeciwko ustalaniu górnej
liczby przyjmowania uchodźców.
■■ NIEMIECKI urząd statystyczny podaje, że w 2015 r. gospodarka RFN rozwijała się bardzo
dynamicznie. Największym motorem wzrostu była konsumpcja
wewnętrzna. Budżet zanotował
12 mld euro nadwyżki. Polscy
eksperci podkreślają, że boom
gospodarczy w Niemczech pozytywnie wpływa na gospodarkę
polską. RFN jest największym
partnerem handlowym Polski.
27,2 proc. polskiego eksportu
trafia do Niemiec.
■■ OBYWATELE RFN są szczęśliwsi niż przed rokiem – wynika z tzw. „Glücksatlas hervor”,
opublikowanego przez Deutsche
Post. Poziom ich zadowolenia
w 2015 r. sięgnął 7,02 punkta
w skali 10-punktowej. Najbardziej
zadowoleni z życia są mieszkańcy
Szlezwiku-Holsztyna, najmniej
Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
■■ GOSPODARKA wschodnich
landów wychodzi z dołka – podał
drezdeński Ifo-Institut. Berliński Instytut Ludności i Rozwoju
podaje, że emigracja z landów
wschodnich ustała. Osiedla się
w nich coraz więcej młodych
ludzi z Zachodu. Wybierają miasta: Lipsk, Drezno, Jenę, Erfurt,
Poczdam.
■■ TRYBUNAŁ Konstytucyjny
w Karlsruhe rozpoczął badanie
ustawy delegalizującej NPD.
Landy, które domagają się delegalizacji, argumentują, że partia
ta łamie konstytucję państwa
i porządek demokratyczny.
■■ W BERLINIE spotkali się
opiekunowie polsko-niemieckich
praktyk młodzieżowych, które
odbędą się w 2016 roku w schroniskach Berlina i Brandenburgii.

przez granice

Dlaczego pomagam uchodźcom?
Dokończenie ze str. 11

Trudno było
mi zrozumieć,
co czuła moja babcia, gdy
opowiadała, jak
znalazła swoją
najlepszą przyjaciółkę z lat
szkolnych.
Krwawiącą, zgwałconą, Manfred Häusler
z poderżniętym
gardłem, przybitą do wrót stodoły.
Co czuła, gdy już po przesiedleniu,
w Niemczech, żebrała o kawałek
chleba dla swojego 14-letniego
syna, który później miał zostać
moim ojcem.
Wtedy chodziło tylko o przetrwanie i o to, aby uciszyć przeraźliwy głód, który chłopcu nie pozwalał
zasnąć w nocy. Głód, który tak
bolał, że ten chłopiec, mój ojciec,
godzinami krzyczał. Głód, którego
nie mogły zaspokoić dwukrotnie
gotowane kartoflane obierki i trociny. Byli wówczas sami, bo mój
dziadek, który drugi raz w życiu
nadstawiał karku w bezsensownej i okrutnej wojnie „za Naród
i Ojczyznę”, z tej wojny jeszcze nie
wrócił. Po raz pierwszy, jako młodociany lejtnant, był we Francji,
został wzięty wraz z całym swoim
oddziałem do niewoli i spędził
mroźną i głodną zimę pod gołym
niebem, za drutami kolczastymi.
Drugi raz był w tzw. Volksturmie
i poszedł na Wschód, aby zostać
jeńcem Armii Czerwonej.
Nie, moja babcia wcale nie
była za Hitlerem. „On nie był
nic wart, ten Austriak” – mawiała. Dziadek, gdy już wrócił, nic
nie mówił. W ogóle mówił mało.
Wojna, niewola, nędza i strach
sprawiły, że stał się prawie niemową. Potrafił jednak rozpłakać
się na widok męczonego zwierzęcia, albo gdy zachorowały jego
ukochane drzewka owocowe. Od
dziadka nauczyłem się szacunku
dla wszystkiego, co żyje.
Chociaż prawie nic nie rozumiałem z tego, co o wojnie mówili
moi dziadkowie, to jednak dość
wcześnie stało się dla mnie jasne,
że nie chciałbym mieć z wojną
nic wspólnego i nigdy nie przyłożyłbym do niej ręki.

Areszt za odmowę służby
Miało to taki skutek, że w wieku
lat 18 odmówiłem służby wojskowej. Wówczas takie sprawy
traktowano w Niemczech bardzo
poważnie: to była zdrada ojczyzny,
w każdym razie blisko tego. Niemcy
były podzielone, w Berlinie stał
mur, który oddzielał Wschód od
Zachodu. Prawie w każdym tygodniu pod kulami Grenzschutzu
z NRD ginął tam człowiek. Trwała
zimna wojna.
Powiedziałem: „Nikt mnie nie
zmusi, aby strzelać do ludzi, którzy nic mi nie zrobili. Nikt nie
będzie mi kazał zabijać ludzi tylko
dlatego, że są trochę inni, inaczej
wyglądają i myślą niż ja. Nikt nie
będzie mi mówił, kto ma być moim
przyjacielem, a kto wrogiem. Sam
o tym decyduję, bo jestem wolnym
człowiekiem w wolnym kraju. Nikt
na tym świecie nie jest ani gorszy,
ani lepszy ode mnie. Róbcie ze
mną co chcecie. Nie boję się”.
Młodzi ludzie
czasem tak mówią
Sędzia odrzekł: „Młody człowieku, za taką postawę musimy
cię ukarać, tak chce prawo. Świat
teraz taki jest: Wschód przeciwko
Zachodowi, demokracja przeciwko
dyktaturze i tak dalej. Ja, sędzia,
mówię ci: tego, co zrobiłeś, będziesz prawdopodobnie żałować
przez całe życie. Nie znajdziesz
pracy, bo nie chciałeś być żołnierzem i wszyscy będą cię mieli za
tchórza”.

Kara aresztu była stosunkowo łagodna i teraz jest już tylko
bladym wspomnieniem. Tamten
sędzia, wtedy bardzo ważny człowiek, od dawna nie żyje. Nie ma
muru w Berlinie i Niemcy znów
są razem.

Cud w historii Europy
Zwyciężyłem. Dziś nie muszę
czuć się winny przed najbliższymi,
sąsiadami i współobywatelami.
Armia od tamtej pory też się
zmieniła, służą w niej nawet
dziewczęta. Zimna wojna jest już
tylko w podręcznikach historii,
Polska jest naszym sąsiadem
w Unii Europejskiej, partnerem
w gospodarce, polityce, nauce
i kulturze. Zwłaszcza w kulturze,
bo to nasza wspólna kultura – tak
było od zawsze. Szczecin budowali
przecież ci sami architekci co
Berlin. Moją małą ojczyzną jest
Pomorze-Pommern. Jej nazwa,
choć brzmi dziś inaczej po polsku
i po niemiecku, pochodzi z czasów
słowiańskich, podobnie jak wiele
nazw tutejszych miejscowości.
Jakże byliśmy ubodzy, gdy dzieliła nas granica, a jak bogaci jesteśmy teraz, gdy możemy wspólnie
decydować o wielu sprawach
i korzystać z nich. Żyjemy w Europie, na kontynencie, którego
mieszkańcy wynaleźli i wymyślili
tak wiele z tego, co przyczyniło się
do gospodarczego, kulturalnego,
duchowego i politycznego postępu ludzkości. Technika, sztuka,
muzyka, wolny handel, zdobycze
demokracji: wolność, równość,
braterstwo. Wszystko, wszystko
z Europy. Nasz kontynent, nasz
dom, ma ogromnie różnorodną
przyrodę i krajobrazy: od wysuszonych wyżyn Hiszpanii, przez
monumentalne szczyty Alp, zielone lasy i doliny Francji, Niemiec
i Polski, po smagane wiatrem
klify Szkocji, jeziora Finlandii
i Pribałtyki, malownicze brzegi
naszego Bałtyku, pierwotne puszcze Polski i Rumunii, słoneczne
wyspy egejskie…
Możemy – nie zatrzymując się
na jakiejkolwiek granicy – przemierzyć Europę od Przylądka
Północnego do Afryki, od Atlantyku po Rosję i wszędzie będziemy
u przyjaciół. To cud w historii
Europy, a może i świata, jedyny taki wypadek, by kontynent,
targany przez wieki ciągłymi
wojnami, na którym w XX wieku
zaczęły się dwie wojny światowe,
z którego ludzie musieli uciekać,
zjednoczył się, aby iść wspólnie
obraną drogą.
Coście uczynili
najmniejszemu z braci
Inni nie mają tak dobrze. Uciekają przed samowolą tyranów,
przemocą, wojną, głodem, nędzą, uciskiem. Są prześladowani,
torturowani, zabijani z powodu
swego wyglądu, religii, przekonań.
Przychodzą do nas, bo wiedzą, że
tu, w Europie, jest pokój, wolność,
dobrobyt. I jakiekolwiek byłyby
powody tych ucieczek i wypędzeń,
jakakolwiek byłaby współwina
nas, Europejczyków, w doprowadzeniu do tej sytuacji, naszym
obowiązkiem jest pomagać.
Albowiem: „Coście uczynili
najmniejszemu z braci moich,
mnie uczyniliście”.
Tu pozwolę sobie na wyznanie:
nie wierzę w Boga. Ale wierzę
w moc słowa człowieka, nazwanego Synem Bożym, aramejskiego
rzemieślnika i kaznodziei z Palestyny, prostego człowieka, którego bezwarunkowe poświęcenie
w imię miłości bliźniego, niesienia pomocy i pokoju przemieniło świat i którego prawda
przez dwa tysiące lat nie straciła
ważności. Ta prawda okazała się
silniejsza od wszystkich politycznie motywowanych „prawd”. To

jedyna prawda, która przetrwała
wszystkie światowe zawirowania
i szaleństwa.

Ubodzy w wiarę
w nas samych
Dzisiejsza niemiecka kanclerz
jest córką pastora z Brandenburgii. Tysiącom ludzi, szukających
w Europie schronienia, powiedziała: „Pomożemy wam!”. Spełniła
jedno z chrześcijańskich przykazań o potrzebie miłości bliźniego
i gotowości niesienia pomocy.
Za to spadły na jej głowę gromy:
niektórzy zarzucają jej nawet, że
działa na rzecz rozłamu w Europie.
Co za bezsens!
Gdyby milion uchodźców wojennych rozdzielono między 358
milionów Europejczyków, mieszkańców Unii Europejskiej, nikt by
nawet ich nie zauważył. To tak,
jakby do wsi liczącej 358 dusz
przybył jeden mieszkaniec. Ale
inaczej jest, jeśli spośród tych
358 mieszkańców aż 275 mówi:
ten nowy żre za dużo, kradnie,
zabiera nam pracę, nasze kobiety,
więc musimy się bronić, bo nic
dla nas nie zostanie.

Uciekinierzy na granicy serbskiej. 
Jakże ubodzy w wiarę w nas samych i naszą kulturę musielibyśmy
być, gdybyśmy nie mogli wytrzymać
obecności jednego muzułmanina.
A nawet gdyby przyszło dwóch,
trzech – cóż z tego?
Czego się obawiamy? Był przecież kaznodzieja z Palestyny, o którym mówi się, że nakarmił 5000
ludzi pięcioma bochenkami chleba
i dwiema rybami. On wiedział, co
trzeba zrobić, aby nie pominąć
nikogo.

Morderca ma to
zapewnione
Nie jestem naiwny. Oczywiście,
są wśród milionów uchodźców
także i przestępcy i socjopaci.
Jest na to jedna rada: traktować
ich tak samo, jak przestępców
z Niemiec czy Polski. W końcu
i u nas przestępców jest bez liku i czy ktoś z nas wychodzi na
ulice, by protestować przeciwko
temu, że każdy lokator więzienia
kosztuje podatnika (przynajmniej
w Niemczech) tysiące euro miesięcznie? Wikt i opierunek, opieka
lekarska, nauka zawodu, ogrzewanie, prąd, telewizor itd. Każdy
złodziej, gwałciciel, morderca
ma to zapewnione. Nie wolno im
tylko przez parę lat wychodzić za
mury więzienia.
Natomiast temu, który był
torturowany przez islamskich
fundamentalistów i który widział,
jak szaleni zabójcy podrzynali
gardło jego sąsiadom, odmówimy
pomocy?
Kto wyrzeka się swojej
wolności
To nieprawda, że uchodźcy
z Afganistanu, Syrii, Erytrei,
skądkolwiek doprowadzą do
zmierzchu cywilizacji zachodniej. Zrobimy to sami. Przez nasz
irracjonalny lęk przed wszystkim,
co jest obce.

Wypełzają ze wszystkich dziur
ci, którzy chcą z tego strachu czynić
użytek i pod płaszczykiem patriotyzmu i „troski o naród” naszą, z takim
trudem i nierzadko poświęceniem
krwi wywalczoną wolność, chcą
nam odebrać.
Z jak dużym poświęceniem wywalczoną, wiedzą chyba najlepiej
Polacy. Od czasów „Solidarności”
i wcześniej.
Pierwszą ofiarą złożoną na ołtarzu dyktatury jest zwykle wolność
słowa i prasy. „Kto wyrzeka się
swojej wolności w imię rzekomego
bezpieczeństwa, nie tylko go nie
uzyska, lecz na końcu straci i jedno,
i drugie” – to zdanie przypisywane
jest Benjaminowi Franklinowi,
amerykańskiemu prezydentowi
i wynalazcy. Jak bardzo jest ono
prawdziwe, wiemy chyba najlepiej my, Niemcy. Przynajmniej ci,
którzy wyciągnęli naukę z naszej
własnej historii.

As-salaam aleikum!
Pokój niech będzie z Tobą!
Pozwólcie mi Państwo na koniec
na jeszcze jedno wyznanie: nie boję
się. Wiem, że nie jest to zasługą

Fot. EPA/Djordje SAVIC

jakichś moich nadzwyczajnych walorów charakteru. Zawdzięczam to
okoliczności, że wzrastałem w kraju
rządzonym przez – w większości – odpowiedzialnych i rozsądnych ludzi.
W kraju, który troszczy się, aby
żaden funkcjonariusz nie wyciągnął
mnie nocą z mojego domu i abym
nie zniknął nagle w ciemnościach.
W kraju, który nie pozwoli umrzeć
mi z głodu, gdy stracę pracę i pieniądze. W kraju, który zatroszczy się
o mnie, gdy będę chory. W kraju,
który pozwala mi żyć tak, jak chcę
i w którym mogę mówić to, co chcę,
bylebym nie wzywał do krzywdzenia
innych. Jestem z tego dumny – to
jest mój kraj i chciałbym, aby taki
pozostał.
Pragnę, aby pewnego dnia każdy człowiek na świecie mógł żyć
w takim kraju, całkiem bez strachu.
Dlatego pomagam uchodźcom i dlatego napisałem te słowa.
Jak to by było po arabsku? As-salaam aleikum! – Pokój niech
będzie z Tobą!

Manfred HÄUSLER

Tłum. Witold BACHORZ
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