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Spór wokół Peenemünde

Pułapki zmityzowanej historii
Andrzej KOTULA
NAZWA wsi Peenemünde, leżącej na krańcu wyspy Uznam
i liczącej niespełna 300 mieszkańców, jest powszechnie znana
z produkowanych tam w tajnych ośrodkach III Rzeszy rakiet
V-1 i V-2. Ich technologię przechwycili po wojnie Amerykanie
i Sowieci. Wykorzystali w swoich programach najpierw
zbrojeniowych, potem kosmicznych.
PO wojnie, zgodnie z postanowieniem aliantów, ośrodek w Peenemünde został zniszczony. Ocalała
elektrownia, funkcjonująca do upadku NRD, lotnisko i linia kolejowa.
Lotnisko użytkowały NRD i ZSRR. Po
upadku „żelaznej kurtyny”, w obiektach dawnej elektrowni otwarto
Muzeum Historyczno-Techniczne,
dokumentujące prace nad bronią
rakietową w czasach III Rzeszy.
Kilka ostatnich lat to spór o profil
jego działalności.

Wizerunek
Wernhera von Brauna
Z nazwą Peenemünde wiąże się
nazwisko Wernhera von Brauna,
głównego konstruktora V-2. Po
wojnie był inżynierem w amerykańskich programach Saturn i Apollo,
współtwórcą lądowania człowieka
na Księżycu w 1969 r.
O wiele rzadziej jego geniusz
kojarzy się ze zbrodniami popełnionymi przy produkcji rakiet
w Peenemünde. Z eksploatacją
robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych.
Obóz w Peenemünde, jako filia
KZ Buchenwald, był częścią rakietowego ośrodka doświadczalnego,
a Mittelbau i Mittelwerk Dora to nazwy obozu koncentracyjnego i podziemnej fabryki w górach Harzu,
dokąd w 1943 r., po zbombardowaniu
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Peenemünde przez Brytyjczyków,
przeniesiono seryjną produkcję
nazistowskiej wunderwaffe.
Powojenny wizerunek Wernhera
von Brauna, wicedyrektora NASA
i amerykańskiego bohatera narodowego, oraz mit, jaki sam o sobie
budował na użytek opinii publicznej
zachodnich demokracji, zakłóca jego
wcześniejszy życiorys: członkostwo
w NSDAP, stopień sturmbannführera SS, Krzyż Rycerski Wojennego
Krzyża Zasługi i tytuł profesora
z nominacji Hitlera. Technologia
rakietowa, którą rozwijał w Niemczech, służyła przede wszystkim
budowie nowej broni masowej
zagłady. Tysiące ofiar spowodował
rakietowy ostrzał Londynu, Antwerpii i innych europejskich miast.

Chciał zniszczyć Nowy Jork
W amerykańskiej telewizji Wernher von Braun chętnie opowiadał
o swoich marzeniach o podboju
kosmosu. Jednak wcześniej oddał je
na służbę III Rzeszy: Reichswehry,
Wehrmachtu, SS. Jak wielu innych
wynalazców i menedżerów nazistowskiego przemysłu, współpracę z SS
i jej nazistowskim gułagiem uznał
za praktyczne rozwiązanie problemu
braku wykwalifikowanej siły roboczej, będącego skutkiem wcielenia
niemieckich robotników do wojska.
Przy produkcji V-2 pracowali i ginęli

Francuzi, obywatele ZSRR, Polacy,
Holendrzy, Czesi, Belgowie… Spośród więźniów KZ Buchenwald on
sam wybierał fachowców do fabryki
broni w KZ Mittelbau-Dora, gdzie
zginęło ich ponad 20 tysięcy.
W gruncie rzeczy Wernher von
Braun był uniwersalnym typem
zarazem marzyciela, jak i koniunkturalisty, któremu było wszystko jedno,
której armii i za jaką cenę sprzeda
swój talent, by osiągnąć cel. Po wojnie
bez namysłu sprzedał się zwycięzcy,
dostosowując wierność wobec III
Rzeszy do amerykańskiego antyko-

woleli zapomnieć. Do końca życia
twierdził, że bez wojny nie ma postępu technicznego.
Turyści, odwiedzający Muzeum
Historyczno-Techniczne w Peenemünde, raczej nie wiedzą, jak gorąca
dyskusja toczy się w Niemczech
(również w USA) o wizerunek Wernhera von Brauna.

Otwarta niezgoda
W Schwerinie, siedzibie władz
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, oraz w muzeum w Peenemünde coś drgnęło. Z eksponowanej

Prof. Zbigniew Kruszewski rozmawia w Peenemünde z uczniami z Wolina.
Fot. B. TURLEJSKI

munizmu i realiów „zimnej wojny”.
O tym, że wcześniej kolejną wersję
balistycznej rakiety (V-9) zamierzał
udoskonalić tak, by mogła zniszczyć
Nowy Jork, wszyscy zainteresowani

w muzeum wystawy „Operacja
Crossbow i jej skutki dla Peenemünde” (objaśnienia są także po
polsku) po raz pierwszy od powstania placówki można dowiedzieć

się o udziale wywiadu AK (obok
agentów luksemburskich, francuskich, duńskich, szwedzkich
i brytyjskich) zarówno w wykryciu
i zniszczeniu tajnego ośrodka na
wyspie Uznam, jak też o zdobyciu
rakiety V-2 na poligonie Blizna
i jej rozpracowaniu.
Stopniowo spełniane są postulaty zrodzonego na Uznamie
niemieckiego ruchu obywatelskiego, krytycznie oceniającego
działalność muzeum i jego konstrukcję prawno-organizacyjną.
Spełniane są także oczekiwania
polskich współpracowników ruchu, którzy od lat domagali się
uwzględnienia roli AK w sprawie
Peenemünde. Organizacyjną emanacją sąsiedzkiej współpracy jest
stowarzyszenie Polsko-Niemieckie
Forum Kultury Regionu Ujście
Odry (Deutsch-Polnisches Kulturforum Odermündung).
Otwartą niezgodę na zniekształcony obraz dziejów Peenemünde
zrodziła 100. rocznica urodzin
Wernhera von Brauna, przypadająca wiosną 2012 r. Autorzy
wydanej wówczas „Deklaracji
z Peenemünde” ostrzegali przed
idealizowaniem jego osoby. Szczególny sprzeciw wzbudziły działania
i publikacje m.in. stowarzyszeń
miłośników Peenemünde i Wernhera von Brauna (Förderverein
Peenemünde e.V., Förderverein
Technikmuseum Wernher von
Braun e.V.), utrwalające mit twórców nazistowskich ośrodków konstrukcji broni jako prekursorów
drogi ludzkości w kosmos.
Dokończenie na str. II

O Kongresie Towarzystw Regionalnych i Lokalnych

Cedynia zaskakuje i inspiruje
– mówi dr Paweł Migdalski, pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US, współmoderator Kongresu Towarzystw
Regionalnych i Lokalnych Cedynia 2014, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita”
– KONGRES Towarzystw Regionalnych i Lokalnych odbędzie się 17
września w Cedyni? Dlaczego właśnie
tam?
– Cedynia jest jednym ze sztandarowych miejsc na mapie historycznej
Polski. Wszyscy wiemy, że w 972 r.
odbyła się tam bitwa między Mieszkiem
I a Hodonem, z której zwłaszcza po
1945 r. uczyniono symbol powrotu
Polski na ziemie zachodnie i północne. Wokół Cedyni narosło wiele mitów, co także przyczyniło się do jej
rozpoznawalności. Drugi powód jest
taki, że – pomijając bitwę – Cedynia
w świetle nowych badań jawi się jako
jedna z najciekawszych historycznie
miejscowości Pomorza i Polski.
– O czyje badaniach chodzi?
– Między innymi o inicjowane od kilku lat przez nasze Stowarzyszenie „Terra
Incognita”. W zeszłym roku prowadziliśmy nieinwazyjne badania archeologiczne na grodzisku w Cedyni, w ramach
projektu Cedyńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu we współpracy z Katedrą Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ich podsumowanie, autorstwa prof.
Mariana Rębkowskiego i dr. Grzegorza
Kiarszysa, znajdzie się w pracy „Civitas
Cedene”, którą przygotowuję do druku.

Już w świetle tych wyrywkowych badań
można śmiało powiedzieć, że czeka nas
weryfikacja wielu dotychczasowych tez.
Inaczej trzeba będzie spojrzeć na istniejące w Cedyni olbrzymie średniowieczne
cmentarzysko. Nekropolia, gród, liczne
osady podgrodowe pozwalają widzieć
w tej miejscowości jeden z najważniejszych ośrodków Pomorza Zachodniego
w XI-XII w., wręcz ośrodek książęcy.
Dlatego klucza do historii Cedyni trzeba
być może szukać nie w X w., jak czyniono dotychczas, lecz później.
– Czy dzieje Cedyni można wiązać z powstawaniem państwa pomorskiego?
– Mogła to być jedna z siedzib lokalnych książąt, których – powiem kolokwialnie – wyroiło się w źródłach na
początku XII w. Już w drugiej połowie
XIII w. były w Cedyni trzy murowane
kościoły, których relikty przetrwały do
dziś. Część prezbiterialna kościoła parafialnego jest jednym z ciekawszych
przykładów XIII-wiecznej architektury
granitowej w regionie. Do tego dochodzi kościół klasztorny i kaplica na
cmentarzysku. Na dzisiejszym Pomorzu
Zachodnim można wskazać tylko kilka
ośrodków, w których u schyłku XIII w.
poświadczonych jest kilka murowanych

kościołów. W 1299 roku Cedynia poświadczona została jako miasto wpierw
margrabiów, potem prywatne w rękach
rodów rycerskich, potem jako własność
klasztorna.
– Czy miasto i klasztor oddziaływały
także na tereny po drugiej stronie Odry?
– Tak, są na to dowody. Zresztą
Odra przez wieki nie dzieliła, ale łączyła. W Stolpe naprzeciwko Bielinka,
niedaleko Cedyni, gdzie znajduje się
wieża obronna z przełomu XII i XIII
wieku, stojąca na kilkufazowym słowiańskim grodzisku, odkryto niedawno
cmentarzysko z grobami książęcymi.
Mamy więc drugi ośrodek władzy na
tak niewielkim terenie. To świadczy
o znaczeniu tych ziem.
– Stolpe to Ziemia Wkrzańska –
Uckermark. W XII w. Burg Stolpe
należał do Księstwa Pomorskiego.
– Wówczas było ono lennem Danii.
Wieża, którą wznieśli Duńczycy, miała
symbolizować potęgę władców Północy,
w tym pośrednio ich lenników, książąt
pomorskich. Przeciwko komu? Głównie
Brandenburgii, która w 1214 r. dochodzi do Odry w rejonie dzisiejszego Oderbergu. Cedynia jest wówczas pewnym
fenomenem. Jako siedziba pomorskiego
kasztelana musiała odgrywać ważną

rolę w tej rywalizacji. Znajduje się na
pograniczu kilku krajów. Następnie
przechodzi z rąk do rąk, czasowo jest
śląska, pomorska, od południowego
wschodu postępują Wielkopolanie.
Ostatecznie najpóźniej około 1267 r.
Cedynia stała się brandenburska. Margrabiowie spychają ją na ubocze, gdyż
przesuwają ośrodek władzy ziemi do
Chojny. Od końca XIII w. zauważalny
jest regres miasta. Czemu? Badacze nie
zauważyli, że Cedynię omijał główny
trakt wschód-zachód. Pisano, że od
wieków miasteczko leżało na nim, co
jest wątpliwe, zważywszy na moczary
i bagno odrzańskie oraz oddalenie od
przeprawy. To rzuca też inne światło na
problem bitwy pod Cedynią.
– Była tam czy nie?
– Owszem, aczkolwiek nie tam,
gdzie ją upamiętniamy. Tysiąc lat temu
tamten krajobraz wyglądał inaczej, bo
inaczej płynęła Odra. Dzisiejszy powstał w wiekach XVIII i XIX, w związku
z czym lokalizowanie bitwy pod Górą
Czcibora jest wątpliwe. Nawet tak wybitni badacze, jak Paul von Niessen, Gerard Labuda czy Władysław Filipowiak,
nie brali pod uwagę zmian krajobrazu,
będących skutkiem regulacji rzeki,
skrótowo mówiąc – prostowania jej

koryta. Ponadto
rozróżniali jedną
i tą samą miejscowość: Cedynię
nad Odrą od Cedyni nad Mglicą,
odnogą Odry!
– Wróćmy do
kongresu. Czy są
Fot. Ryszard PAKIESER
kolejne powody
umiejscowienia go w Cedyni?
– Oczywiście, bardzo ważne jest
to, że miasto żyje i chce żyć historią, o czym świadczy zainteresowanie
społeczeństwa. Duże jest wsparcie
władz, burmistrza Adama Zarzyckiego
i Małgorzaty Karwan, dyrektorki COKiS,
choćby dla projektów Stowarzyszenia
„Terra Incognita”, w tym badań archeologicznych, konferencji oraz publikacji.
Władze wspierają nie tylko kongres
ale i Powszechny Zjazd Historyków
Polskich, organizowany w Szczecinie,
widząc w tym dużą szansę dla promocji
gminy i regionu. Zaangażowanie włodarzy gminy w propagowaniu historii sprawiło, że burmistrz został zaproszony do
Komitetu Honorowego Powszechnego
Zjazdu Historyków obok najważniejszych osób w państwie i w regionie.
Dokończenie na str. III
6460-14-A
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Pułapki zmityzowanej historii
Dokończenie ze str. I

Skutki mityzacji przeszłości
Autorzy „Deklaracji…” zorganizowali dwie międzynarodowe
konferencje „Peenemünde z perspektywy ofiar” oraz uroczystości
upamiętniające gehennę więźniów,
pracujących przy produkcji rakiet.
Opublikowali „Manifest z Peenemünde 2013” (po polsku: www.
peenemuender-erklaerung.eu/index.
pl.php), w którym domagają się,
aby muzeum w większym niż dotąd
stopniu kształtowało pamięć ofiar
i było symbolem nie chwały niemieckich konstruktorów, lecz ich
hańby. Domagają się również, aby
teren, na którym znajdowały się
ośrodki doświadczalne i obóz koncentracyjny, uzyskał status miejsca
pamięci, a dzień 13 października
(rocznica wywózki więźniów do
obozu Mittelbau-Dora w 1943 r.)
stał się oficjalnym Dniem Pamięci
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
Dokonana przez naukowców
z Brandenburskiego Uniwersytetu
Technicznego ekspertyza konserwatorska wskazuje, że obszar muzeum
winien być poszerzony o ważne
dla historycznej pamięci tereny
dawnego ośrodka doświadczalnego.
Dokument zwraca uwagę na zagrożenia, do jakich prowadzi mityzacja
i upraszczanie przeszłości.
Głosy ze świata
Polsko-Niemieckie Forum Kultury Regionu Ujście Odry domaga
się m.in. zmiany formalnego statusu
muzeum ze spółki wyższej użyteczności na fundację federalną. Uważa,
że zarządzanie placówką edukacyjną, prezentującą tak wrażliwy
etycznie rozdział historii, niczym
firmę biznesową, to konstrukcja
wyjątkowo niefortunna.
Spór o treść i proporcje przekazu historycznego oraz związany
z nim kształt pedagogiki pamięci
zmienił się w konflikt, gdy kurator
muzeum (a wcześniejszy jego dyrektor) został w 2013 r. zwolniony
z pracy pod zarzutem działania
na szkodę spółki. Koronnym tego
dowodem miał być jego podpis
pod „Deklaracją z Peenemünde”.
Działania forum wspierają
m.in.: prof. Rainer Eisfeld (Uniwersytet Osnabrück) i dr Michael
J. Neufeld (Narodowe Muzeum
Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej
w Waszyngtonie), autorzy demaskatorskich biografii Wernhera
von Brauna, dr Günther Jikeli,
współtwórca działającego w Lon-
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dynie i Berlinie Międzynarodowego Instytutu Edukacji i Badań
nad Antysemityzmem, oraz prof.
Zbigniew A. Kruszewski, politolog
z Uniwersytetu Stanowego w El
Paso, a wcześniej żołnierz Szarych
Szeregów, powstaniec warszawski,
jeniec Wehrmachtu, żołnierz armii
Andersa, wiceprezes Kongresu
Polonii Amerykańskiej. Jest w dodatku mieszkańcem El Paso, gdzie
tuż po wojnie, w bazie wojskowej
Fort Bliss, Wernher von Braun
rozpoczynał amerykańską karierę.

Polakom, ani Niemcom nie wolno
zapomnieć wojny. Nie TEJ wojny
i nie TAKIEJ wojny. Mam osobisty
stosunek do tej sprawy. Równo 70
lat temu to Niemcy w mundurach
Wehrmachtu rozstrzelali mojego
ojca w publicznej egzekucji. Mamy
świadomość, Polacy i Niemcy, że
wspólnym problemem jest ignorancja, mitologizacja i usprawiedliwianie «swoich», niedostrzeganie
ciemnych stron historii, skłonność
do łatwej teatralizacji (…). Wielu
z nas uważa, że wspólne – przez

Kilka lat temu pokazywano w Peenemünde głośną wystawę o wojennych zbrodniach
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
Wehrmachtu

Z El Paso i Szczecina
13 października 2013 r. prof.
Zbigniew Kruszewski uczestniczył
w Dniu Pamięci Ofiar Peenemünde
oraz w towarzyszącej mu konferencji. Licznie zebrani Niemcy i Polacy, wśród nich polscy i niemieccy
uczniowie, usłyszeli od niego nie
tylko o udziale AK w wojennym wysiłku aliantów, lecz także o tym, jak
wyglądał dzień powszedni okupowanej Warszawy, jej walka i tragedia
w powstaniu 1944 r. Opowiadał to
świadek i uczestnik, człowiek, którego matka została zamordowana
w Ravensbrück, a babcia spalona
na Woli podczas powstania.
Dobitnie zabrzmiał także głos
dr. Marka Tałasiewicza, wówczas
przewodniczącego Sejmiku Województwa, który w liście do uczestników spotkania napisał m.in.: „Ani

Polaków i Niemców – budowanie
kultury pamięci, nawet odnośnie
najczarniejszych kart przeszłości,
jest nie tylko możliwe, lecz przede
wszystkim pożądane”.

Zamieszanie trwa
Wszystko to nie gasi jeszcze sporu w Peenemünde i wokół niego.
Przedstawiciele forum zwracają
uwagę, że publikacja „Rakiety
i praca przymusowa w Peenemünde. Odpowiedzialność i pamięć”
(„Raketen und Zwangsarbeit in
Peenemünde. Die Verantwortung
und Erinnerung”), wydana w 2014
r. przez Fundację Friedricha Eberta, a zawierająca m.in. materiały
z konferencji „Peenemünde z perspektywy ofiar” (2012), nie została
dopuszczona do rozpowszechniania
w księgarni muzeum, choć można

tam kupić wspomnienia gen. Waltera Dornbergera, który z ramienia
Wehrmachtu odpowiadał za program
rozwoju broni rakietowej i był komendantem ośrodka w Peenemüde
(po wojnie pracował w amerykańskim przemyśle lotniczym). Należy
jednak zauważyć, że są tam również dostępne inne książki, m.in.
Volkhara Bode i Gerharda Kaisera „Raketenspuren. Peenemünde
1936-1996” (ósme wydanie!), której
autorzy wyczerpująco prezentują
udział AK w rozpracowaniu niemieckiej wunderwaffe.

tułowanej „Miejsca naszej samotności”, będącej bardzo osobistą
refleksją o obozach Buchenwald,
Mittelbau-Dora i Ellrich. Jej autorzy
to trzej francuscy artyści, w tym
Jean-Pierre Thiercelin, syn robotnika przymusowego, pracującego
przy produkcji rakiet V.
Jednym z rezultatów dyskusji jest
propozycja dyrektora muzeum, by
stworzyć wspólny niemiecko-polsko-francusko-belgijski program
edukacji historycznej dla młodzieży
z tych krajów, których obywatele
byli więzieni w Peenemünde.

Usuwanie von Brauna
Katharina Schmidt, autorka bardzo krytycznego wobec muzeum
w Peenemünde artykułu w berlińskim miesięczniku „Jüdische
Rundschau” (lipiec 2014), zauważa
pozytywny trend w sporze. Szkoły
imienia Wernhera von Brauna i ulice, których jest patronem, zmieniają
w Niemczech swoje nazwy.
W bawarskim miasteczku Friedberg, po długotrwałych sporach
i dyskusjach, zainicjowanych przez
rodziców i nauczycieli miejscowego
gimnazjum, udało się w styczniu
2014 r. wykreślić z nazwy szkoły
nazwisko jej patrona, Wernhera von
Brauna, nadane w 1979 r., a teraz
uznane za „historycznie i etycznie
nieakceptowalne“.
Krótko potem taka sama decyzja
zapadła w Neuhof (Hesja). Tamtejsza szkoła, jako ostatnia w Niemczech, nosiła imię von Brauna, co
– jak napisał jej dyrektor – „coraz
bardziej ją obciążało (…), bo Wernher von Braun (…) nie może być
żadnym wzorem dla młodzieży”.
W ślad za tym rada gminy zmieniła
nazwę ulicy, przy której mieści się
szkoła. Niedawna Wernher-vonBraun-Schule stała bowiem przy
Wernher-von-Braun-Strasse.
W kilku innych bawarskich miasteczkach, m.in. w Fürstenfeldbruck, Thannhausen, Memmingen,
Gersthofen, pojawiły się żądania
(jedne zwieńczone powodzeniem,
inne nie) zmiany nazw ulic Wernhera von Brauna. W Fürstenfeldbruck młodzież aproponowała inną
nazwę: Anny Frank.

Polacy w radzie muzeum
Zdaje się więc, że napięcie opada. Sebastian Schröder, wiceminister edukacji rządu w Schwerinie,
a zarazem współprzewodniczący
Komitetu ds. Edukacji w ramach
Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, nie chce
ani konfliktu wokół Peenemünde,
ani coraz dobitniejszej krytyki ze
strony polskich sąsiadów. Woli, by
nazwa Peenemünde kojarzyła się
z modelowym, polsko-niemieckim
wysiłkiem kształtowania wspólnej
kultury pamięci, niż z zarzutami
o brak wrażliwości w prezentowaniu
własnej kłopotliwej przeszłości
i empatii dla polskiej wrażliwości.
Celowi temu służyć ma m.in.
powołanie Rady Naukowej Muzeum
Historyczno-Technicznego, w składzie której zarezerwowano miejsce
dla polskiego eksperta i specjalisty
od etyki nauki. Zapowiadana jest
nowa koncepcji muzeum i wystawy
stałej ekspozycji.
W lesie pod Peenemüde, gdzie
mieściła się hala produkcji rakiet
i obóz koncentracyjny, odbędzie się
13 października polsko-niemiecko-francuska uroczystość upamiętnienia ofiar. Przyjadą m.in. przedstawiciele francuskiego stowarzyszenia
ofiar KZ Mittelbau-Dora, w tym
dawny więzień Louis Garnier, reprezentanci rządów federalnego
z Berlina i krajowego ze Schwerina,
polscy i niemieccy samorządowcy,
uczniowie i nauczyciele, m.in. ze
Szczecina i Wolina.
***
Z wyspy Uznam docierają też
niepokojące wiadomości. Zdecydowany opór przeciwko nowemu
miejscu pamięci i pomnikowi
stawiają niektórzy burmistrzowie
tamtejszych gmin, w tym burmistrz
Peenemünde. Nie wszyscy potrafią się uwolnić z pułapek i pętli
zmityzowanej historii.
Andrzej KOTULA

Nowy program edukacji
1 sierpnia tego roku zorganizowano w muzeum polsko-niemiecko-francuską dyskusję „Pamiętać
Peenemünde: fascynacja techniką
czy upamiętnienie bezprawia”.
Była dopełnieniem dwóch wystaw
czasowych, pierwszej o operacji
Crossbow („Kusza”) i drugiej, zaty-

Z wszystkich granic Polski

Zjazd wspólnych interesów
XXII FORUM Polskich Regionów Granicznych odbędzie się
w dniach 22-24 września br. w Szczecinie. Organizatorem jest
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
FORUM to doroczne spotkanie
wszystkich działających w Polsce
szesnastu euroregionów, tworzących
wspólnotę samorządową. Do głównych
zadań euroregionów należy promowanie idei jedności europejskiej
i porozumienia międzynarodowego,
ustalania wspólnych przedsięwzięć
oraz uzyskiwania środków potrzebnych do ich realizacji, a także dążenie do łamania stereotypów między
sąsiadami z przygranicznych terenów.
W zeszłym roku euroregiony spotkały
się w Szczyrku, a gospodarzem było
Stowarzyszenie Region Beskidy.
Euroregion Pomerania (data utworzenia: 1995 r.), którego prezydentem
z polskiej strony jest prezydent Szcze6460-14-B

cina Piotr Krzystek, to największy
z euroregionów na pograniczu polsko-niemieckim.
Na szczecińskie forum przyjadą
przedstawiciele wszystkich polskich
części euroregionów. Podczas debat
będą mówić o problemach współpracy na poszczególnych granicach
i przedstawią rezultaty swojej działalności. Szczególnie ważne będzie
wypracowanie wspólnego stanowiska
w sprawie przyszłego okresu programowania (lata 2014-20) oraz wymiana
doświadczeń na temat koncepcji
przyszłego kształtu Europejskiej
Współpracy Terytorialnej (EWT),
na każdej granicy są bowiem inne
oczekiwania, obawy i koncepcje.

Forum towarzyszyć będzie także III Walne Zebranie Delegatów
Federacji Euroregionów RP, którego wiceprezesem jest zastępca
prezydenta Szczecina Krzysztof
Soska. Nadrzędnym celem federacji jest reprezentowanie interesów
euroregionów na forum krajowym
i europejskim, poprzez działania
lobbingowe na rzecz euroregionów,
promocyjno–informacyjne i prace
na rzecz włączenia federacji do
polityki rozwoju, prowadzonej przez
Rzeczpospolitą Polską.
W programie forum, obok paneli
dyskusyjnych, przewidujemy także
wyjazd studyjny szlakiem najciekawszych zrealizowanych projektów
unijnych, które powstały m.in. przy
wsparciu Programu INTERREG. Jako
gospodarze forum chcemy przedstawić naszym gościom efekty współpra-

cy na pograniczu, m.in. w Świnoujściu
i niemieckim Ahlbecku.
Forum zostanie zorganizowane
przy wsparciu Gminy Miasta Szczecin.
***
Euroregion to wydzielona jednostka na obszarze dwóch lub więcej
państw, forma współpracy transgranicznej między regionami państw Unii
Europejskiej, państw kandydujących
i regionami ich sąsiadów. W Polsce
jest szesnaście euroregionów:
– cztery na granicy zachodniej:
polsko-niemieckie euroregiony Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr i polsko-czesko-niemiecki
Euroregion Nysa;
– siedem na granicy południowej:
polsko-czeskie euroregiony Glacensis,
Pradziad, Śląsk Cieszyński i Silesia,
polsko-czesko-słowacki Euroregion
Beskidy, polsko-słowacki Euroregion

Tatry i polsko-słowacko-ukraińsko-rumuńsko-węgierski Euroregion
Karpacki;
– trzy na granicy wschodniej: polsko-ukraińsko-białoruski Euroregion
Bug, polsko-białoruski Euroregion
Puszcza Białowieska, polsko-białorusko-litewski Euroregion Niemen;
– dwa na granicy północnej: Euroregion Bałtyk, integrujący w ramach
współpracy transgranicznej jednostki
terytorialne Polski, Danii, Litwy,
Rosji i Szwecji oraz polsko-rosyjski
Euroregion Łyna-Ława.
Euroregion Pomerania powstał
15 grudnia 1995 r. z inicjatywy Komunalnego Związku Celowego Gmin
Pomorza Zachodniego „Pomerania”
(obecnie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania),
Związku Komunalnego Europaregion
Pomerania i miasta Szczecin.  (ow)

PRZESŁANIE

• 28 SIERPNIA 2014 r. •

III

W stronę polsko-ukraińskiego porozumienia

Wybaczcie mi, bracia Polacy!
NA ukraińskim portalu Zahid.
net ukazał się 25 lipca br. bardzo
ważny dla stosunków polsko-ukraińskich i bardzo osobisty
artykuł Wołodymyra Pawliwa,
ukraińskiego dziennikarza i publicysty, wykładowcy Katedry
Dziennikarstwa na Ukraińskim
Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Był szeroko komentowany
w prasie polskiej. Drukujemy
w całości jego tłumaczenie. (Redakcja)
Lipiec tego roku jest szczególny, jeśli chodzi o współczesną
historię Ukrainy. Nie było tu
jeszcze takich opadów, jeszcze
nie było tutaj wojny. I jeszcze nie
było tu takiego milczenia z powodu rocznicy rzezi wołyńskiej.
Przed rokiem, 70 lat po tamtej
tragedii, mogło się wydawać, że
stosunki pomiędzy Ukraińcami
i Polakami naprawdę przyjmą
dramatyczny obrót. Zdawało
się, po tym już żadna polityczna
poprawność nie będzie mogła
zamaskować ostrości tego problemu między nami. Ale nadeszły nietypowe opady roku 2014,
niespodziewana wojna ukraińsko-rosyjsko-ukraińska, zdezorientowane polsko-ukraińskie
milczenie w sprawie Wołynia.
Wiem, że w Sejmie odbyło się
uczczenie ofiar minutą ciszy,
ale widzę też, że w prasie i na

ulicach polskich miast nie było
szumu. Inaczej niż to się zdarzało
wcześniej.
Może właśnie to zmusiło mnie
do wybrania momentu złożenia
osobistych przeprosin. W tym
celu omijałem głośne rocznice,
aby dać okazję wykonania tego
gestu (proszę wybaczyć patos)
ukraińskim parlamentom i prezydentom Ukrainy.
Niestety, żaden z nich nie
skorzystał z okazji – ani prezydent Krawczuk, ani prezydent
oligarchów Kuczma, ani prezydent narodowych utopistów
Juszczenko, ani ten, czyje imię
niech będzie przeklęte. Nie zorientował się w sytuacji także
nowy prezydent Poroszenko.
Może zresztą nie ma czasu o tym
myśleć, a może status prezydenta
państwa wymaga doczekania do
okrągłej rocznicy. A przecież
przeprosiny nie bolą. Dlaczego
do tej pory nie zrozumieli tego
ukraińscy politycy i członkowie
rządu?
Z drugiej strony, możliwe,
że nikt z nich nie ma aż takiej
potrzeby osobistej jak ja, aby
przeprosić. Ja mam. Mój dziad,
Hryhorij Pawliw, w latach 19181919 walczył przeciwko nowej
Polsce, za co odsiedział półtora
roku w Przemyślu. Moi wujkowie, Iwan i Mychajło, w latach
40. działali w nacjonalistycznej

partyzantce, za co zesłano ich
do sowieckich obozów. Żaden
z nich nie chciał opowiadać, za co
konkretnie siedział. Może na ich
rękach była krew niewinnych Polaków z Wołynia i Galicji??Mam
do nich żal, że nie powiedzieli.
Bo teraz, zwracając się do Boga,
za każdym razem proszę: Panie,
nie karz moich potomków, jeśli
na rękach mojej rodziny jest
krew niewinnie zamordowanych.
Zwracam się też do moich licznych znajomych i jeszcze liczniejszych nieznajomych Polaków:
wybaczcie mi, bracia!
Wiem, że te przeprosiny będą
raczej pozytywnie przyjęte, ale
nie zastąpią potrzeby oficjalnych,
złożonych w imieniu państwa
i narodu ukraińskiego – Ukraińcy muszą przeprosić, bo nikt
z trzeźwo myślących ludzi nie
kwestionuje faktu zbrodni wołającej o pomstę do nieba.
My, Ukraińcy, musimy o tym pamiętać. Tak samo jak pamiętamy,
że po raz pierwszy słowa „Niech
żyje wolna Ukraina” wypowiedział w Kijowie polski dziennikarz i dysydent Adam Michnik.
Że polski prezydent Aleksander
Kwaśniewski przez całą dekadę
na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych z uporem
podtrzymywał status Polski jako
głównego adwokata Ukrainy.
Że były prezydent Polski Lech

Wałęsa wystąpił na „pomarańczowym Majdanie” ze słowami
poparcia. Że prezydent Lech
Kaczyński, narażając być może
interes Polski, bronił interesów
Ukrainy w trudnych czasach po
Rewolucji Pomarańczowej. Że
również prezydent Komorowski nie dał podstaw do tego,
aby wątpić w przyjazną i pełną
współczucia pozycję Polski wobec
Ukrainy. I najważniejsze – zwykli
obywatele Polski zawsze wspierali nasze dążenia do tego, abyśmy
stali się częścią cywilizowanej
społeczności Europy. I w końcu,
że Polacy – lewicowi i prawicowi,
centrowi i apolityczni – znowu
i po raz któryś z kolei zacisnęli
zęby w tej ciężkiej dla Ukrainy
chwili, odkładając swoje uzasadnione pretensje na później,
aby wspomnienie bolesnych momentów ze wspólnej historii
nie stało się ciosem w plecy.
Ukraińcy wiedzą, że nasze tyły
są należycie zabezpieczone od
strony zachodniej przez Polaków,
ale zapominają przy tym czasem,
że i my jesteśmy Polakom coś
winni. „Wse tak ne bude” („Cały
czas tak nie będzie”) – jak mawiają w Galicji.
Dlatego wybrałem właśnie ten
moment pełnego poprawności
i współczucia milczenia, by wydać
swój cichy głos: nie zapomnieliśmy
i nie zapomnimy, a sprawiedliwość

Wołodymyr Pawliw, współtwórca niezależnych czasopism ukraińskich, w latach 2000-2005 mieszkał i pracował
w Polsce. Często przyjeżdża do Polski,
kilkakrotnie był w Szczecinie i na pograniczu polsko-niemieckim. Uczestniczył
w debatach organizowanych przez
Centrum Dialogu Przełomy i w dyskusji
panelowej podczas Zachodniopomorskiego Kongresu Kultury w 2013. Jest
m.in. autorem książki „Dlaczego Polacy
nie lubią Ukraińców” (Lviv 2004) i zbioru esejów „W poszukiwaniu Galicji”
(Lviv 2012). 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
musi zwyciężyć. Przyjmijcie teraz
moje przeprosiny, a wierzę, że
przeprosiny od wszystkich innych
nadejdą później.
Wołodymyr PAWLIW
(tłum. Andrzej Wątorski)

Cedynia zaskakuje i inspiruje
Dokończenie ze str. I
– Czy wszędzie w Polsce władze gmin są tak życzliwe historykom?
– Zapewne nie i właśnie o tym
będziemy mówić na naszym kongresie. Bez wsparcia, niekoniecznie
finansowego, trudno rozwijać sieć
stowarzyszeń lokalnych. Należy
jednak zdać sobie sprawę, że ruch
stowarzyszeń, zajmujących się historią, nigdy nie będzie masowy.
Mimo to jest coraz szerszy. Historia
zaraża i działa jak kula śniegowa.
Potwierdzają to doświadczenia Terra
Incognita. Przykładem niech będzie
„Rocznik Chojeński”, który wydajemy w 400 egzemplarzach, rozchodzących się po paru miesiącach.
To olbrzymi sukces, zważywszy na
to, że centralne periodyki naukowe
i popularnonaukowe mają często nakłady około stu egzemplarzy. Daleko
nam jednak choćby do Angermünde,
gdzie rocznik podobny do naszego
ma nakład 1000 egz. Podobnie jest
w Prenzlau czy Schwedt.
– Kongres w Cedyni to jeden
dzień różnorodnych przedsięwzięć.
– To przede wszystkim konferencja, której hasło brzmi: „Regionalizm
w epoce globalizacji”. W dyskusji zaprezentują się stowarzyszenia z całej
Polski i pogranicza Niemiec. Główne
pytanie, na które będziemy szukać
odpowiedzi, jest takie: jak badać
regiony i kultury lokalne w epoce
globalizacji? Spotkanie rozpoczną
referaty wybitnych historyków, prof.
Henryka Samsonowicza i prof. Andrzeja Buko, dyrektora Instytutu
Archeologii i Etnologii PAN. Następnie zaprezentują się wybrane
organizacje z całego kraju, z centrum i z ziem włączonych do Polski
w 1945 r., oraz z Niemiec.
– Dlaczego taki rozdział towarzystw polskich?
– Działają w innych uwarunkowaniach. Na dawnych polskich
ziemiach inne są doświadczenia

historyczne, inne dziedzictwo, inaczej podejmuje się tematy dotyczące historii. Dzieje ziem zachodnich
i północnych często nie przystają
do historii Polski, skutkiem czego
są wypchnięte ze szkolnych programów nauczania. Mieszkańcy
tych ziem chcą zrozumieć proces
historyczny i swoje w nim miejsce,
dlatego po 1989 r. wybuchło tu
żywe zainteresowanie dla małych
ojczyzn. Trzeba podkreślić, że badanie dziejów lokalnych przynosi
także bardzo konkretne korzyści
na przykład w procesie edukacji.
Dlaczego nauczyciel ma omawiać
architekturę romańską czy gotycką
na przykładzie Paryża czy Krakowa,
skoro może to robić na przykładzie
zabytków z Pomorza Zachodniego?
Uważam za błąd polskiej szkoły, że
uczniowie poznają przede wszystkim
historię narodową i powszechną,
nie patrząc na regiony, czyli własny
dom.
– U sąsiadów, w Niemczech, jest
bardzo wiele inicjatyw na rzecz poznawania lokalnego i regionalnego
dziedzictwa.
– Owszem, ale głód własnych
dziejów występuje też w całej Polsce, nie tylko w Wielkopolsce, na
Kaszubach, na Mazowszu, gdzie są
stare społeczeństwa. Wydaje się, że
my na Pomorzu Zachodnim jesteśmy bardziej głodni dziejów regionu,
ponieważ żyjemy tu dość krótko,
raptem od trzech-czterech pokoleń.
Dopiero uczymy się tego kraju.
– Wciąż słychać opinie, że tutejsze dziedzictwo sprzed roku 1945
jest obce.
– Nie wszyscy potrafią zajmować się nim bez resentymentów,
a to dowód, że mamy jako społeczność problemy z tożsamością.
Jeśli chodzi o stowarzyszenie Terra
Incognita, czasem pojawiają się
wobec niego zarzuty o regermanizowanie ziem zachodnich. To nieporozumienie. Problem w tym, że
przed 1989 r. mówiono wyłącznie

o polskiej historii tych ziem. Dziś
mówimy rzeczowo także o czasach
niemieckich, co powoduje, że coraz
bardziej oswajamy się z tymi ziemiami, z ich całą historią. Jest głód
jej poznawania. Gdy „Gazeta Chojeńska” publikowała teksty Joanny
A. Kościelnej, oparte na „Kronice”
Augustina Kehrberga, dotyczące
Chojny w XVII i XVIII w., młodzież
kolekcjonowała kolejne odcinki. Je-

Cedynia u schyłku lata
ślibyśmy coś przemilczeli, to byłoby
to znów fałszowanie przeszłości.
– Podobnych publikacji jest dużo, co tylko potwierdza pańskie
tezy. Na koniec rozmowy znów
wróćmy do kongresu: do kogo jest
on skierowany i kto weźmie w nim
udział?
– Kongres jest skierowany do
stowarzyszeń zajmujących się historią, jej badaniem i popularyzowaniem, do instytucji naukowych,
kulturalnych, władz samorządowych. Bardzo ważną grupą są nauczyciele i uczniowie, gdyż to oni
powinni być solą stowarzyszeń.
Wśród referentów oraz słuchaczy

mamy już potwierdzonych prezesów Wspólnoty Kulturowej Borussia z Olszyna, oddziałów PTH ze
Skarżyska Kamiennej, Przemyśla,
Cieszyna, towarzystw z Prenzlau
i Angermünde oraz wielu regionalistów z Gorzowa, Witnicy, Kostrzyna, Choszczna, Bad Freienwalde,
Oderbergu, Schwedt itd. Uczestnikom chcemy stworzyć okazję do
prezentacji, a przede wszystkim

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń, zwłaszcza jeśli
chodzi o pozyskiwanie funduszy
na badania naukowe. W Polsce
takich funduszy praktycznie nie
ma. Chcielibyśmy też dyskutować
o współpracy z władzami lokalnymi, domami kultury, placówkami
oświaty.
– Kongres to nie tylko konferencja.
– Gościom pokażemy tereny
między Szczecinem a Cedynią –
jeden z najatrakcyjniejszych regionów Pomorza i dawnej Nowej
Marchii. Zobaczą Schwedt (tamtejszy teatr jest partnerem kongresu),

Chojnę, Moryń, Czachów, Rejon
Pamięci Narodowej, cmentarz siekierkowski, Górę Czcibora, Cedynię.
Chcemy ukazać, jak po roku 1945
kreowaliśmy tu naszą obecność
w sferze symbolicznej. W Cedyni
będzie też polsko-niemiecki pokaz
publikacji regionalnych, zorganizowany przez COKiS. Zapowiada się
bardzo interesująco.
– Czy po kongresie planowana
jest publikacja?
– Tak, ale najwcześniej w przyszłym roku. Wcześniej właśnie
na kongres przygotowuję kolejną,
wskazaną wyżej książkę, dotyczącą
dziejów Cedyni.
– Słowem Cedynia inspiruje.
– Jak najbardziej.
Rozmawiał
Bogdan TWARDOCHLEB
Kongres Towarzystw Regionalnych i Lokalnych Cedynia 2014
organizuje Polskie Towarzystwo
Historyczne Oddział Szczecin we
współpracy z Uckermärkische Bühnen Schwedt (moderatorzy: prof.
Wojciech Iwańczak z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego i dr
Paweł Migdalski z Uniwersytetu
Szczecińskiego). Współorganizatorzy: Gmina Cedynia, Cedyński
Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne
„Terra Incognita”, Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych
US. Finansowanie: SGP Euroregionu Pomerania z programu
Interreg IV A Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia,
Rzeczpospolita Polska.

Liczba uczestników kongresu
jest ograniczona. Organizatorzy proszą o zgłaszanie uczestnictwa pod adresem e-mail:
p_r_migdalski@poczta.onet.pl
w terminie do 3 września br.
6460-14-C
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przez granice

SPOTKANIA

AKTUALNOŚCI

■■ 30-31 SIERPNIA. Uroczyste
otwarcie Europejskiego Centrum
Solidarności w Gdańsku.
■■ OD PONIEDZIAŁKU trwa rok
szkolny w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim, Berlinie i Brandenburgii. W Polsce zacznie się 1 września.
W tym samym dniu do szkół pójdą
uczniowie w Saksonii. Pod koniec
października uczniowie w Berlinie, Brandenburgii i Saksonii
będą mieli dziesięciodniowe ferie
jesienne, w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim – pięciodniowe.
■■ 29 SIERPNIA zostanie oddany
do użytku nowy gmach Filharmonii Szczecińskiej. Cykl koncertów
inauguracyjnych rozpocznie się
5 września. Bohaterami jednego
z nich będzie dwunastu wiolonczelistów Filharmonii Berlińskiej.
7 listopada w filharmonii zostanie
wykonane „War Requiem” Benjamina Brittena w 25. rocznicę
upadku muru berlińskiego..
■■ NADBURMISTRZ Berlina
Klaus Wowereit ogłosił, że do 11
grudnia br., na dwa lata przed
upływem kadencji, złoży urząd.
Pełni go od 2001 r. i jest najdłużej
urzędującym premierem landu
w Niemczech. Uważa się, że najpoważniejszą przyczyną dymisji
są opóźnienia w budowie lotniska
Berlin-Brandenburg. Niedawno
ogłoszono, że nie da się ustalić
terminu zakończenia budowy.
■■ 31 SIERPNIA odbędą się wybory do landtagu Wolnego Kraju
Saksonia. Wszystko wskazuje na
to, że wygra je ponownie chadecja,
która od ćwierćwiecza jest najsilniejszą partią w Saksonii. Teraz
może otrzymać 40 proc. głosów,
lewica – 20 proc., SPD – 14 proc.,
Alternatywa dla Niemiec (Alternative für Deutschland) – 7 proc,
Zieloni – 6,5. Sondaże wskazują, że
progu wyborczego nie przekroczą
neonaziści (NPD) i po dziesięciu
latach skończy się ich obecność
w drezdeńskim parlamencie. Jeśli
tak się stanie, jedynym landem,
w którym zachowają parlamentarną reprezentację, będzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.
■■ DREZDEŃSKA Galeria Malarstwa Dawnych Mistrzów (Zwinger)
będzie remontowana. Około stu
obrazów m.in. 100 Rembrandta,
Tycjana i Velazqueza ruszy w wędrówkę m.in. do Monachium i Wiednia. Do Drezna wrócą w 2017 r.■
Madonna Sykstyńska z Drezna nie
wyjedzie. Połowa galerii będzie remontowana, połowa będzie czynna.
■■ „DIE WELT” podaje, w 2013 r.
obywatelstwo Niemiec otrzymało
112 353 obcokrajowców, najwięcej
z Turcji (27 970), Polski (5466), Ukrainy (4539), Grecji (3498), Kosowa
(3294), Iraku, Włoch, Afganistanu,
Rosji. Od wprowadzenia w 2000 r.■
nowych przepisów o nadaniu
obywatelstwa RFN, otrzymało je
ponad 1,75 mln osób, lecz – jak
podaje „Die Welt” – zainteresowanie obywatelstwem Niemiec
systematycznie spada. Rośnie liczba imigrantów. W RFN mieszka
7,6 mln obcokrajowców. Nieliczni
deklarują, że będą starać się o obywatelstwo RFN.
■■ HAMBURG będzie starał się
o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich w roku 2024 lub 2028.
■■ MIESZKAŃCOWI przygranicznej wsi Blankensee skradziono
pięć motocykli. Było to drugie
włamanie w tej wsi w ciągu tygodnia. Telewizja NDR (Hamburg)
przygotowuje reportaż o złodziejstwie na pograniczu. Emisja 10
października. 
(b)

Dodatek „przez granice”
jest dofinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa
(Fundusz Małych Projektów INTERREG
IV A Euroregionu Pomerania).
Redakcja: Bogdan Twardochleb
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Polsko-niemieckie opowiadanie biografii

WYBIERZMY SIĘ

Życie moje – życie innych
MAJĄTEK w Gödelitz, 20 km na zachód od Miśni, jest siedzibą
stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Gödelitz”. W 1998 r.
założył je Axel Schmidt-Gödelitz.
ZACZĄŁ zapraszać do siebie
Niemców o bardzo różnych biografiach, na przykład byłego oficera
Stasi i byłego więźnia politycznego
z NRD. Stworzył projekt „Biografie” („Biografien”), który dał
możność spotkania się i rozmów
około 2200 Niemcom ze wschodu
i zachodu kraju. Axel SchmidtGödelitz tak moderował ich rozmowy, aby pobudzić uczestników
do refleksji nad własnym życiem,
doświadczeniami innych i potrzebą
działań dla społeczeństwa. Owocem tego było zbudowanie modelu
spotkań ludzi opowiadających
sobie nawzajem własne biografie.
Na spotkania w Gut Gödelitz
zaproszono także Turków, Rosjan,
a w ostatnich latach Polaków.
Polsko-niemieckie rozmowy o biografiach zostały zainicjowane przez
Karola Czejarka, profesora Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
Wynikiem pierwszej ich rundy
jest kilkusetstronicowa książka
„Historie pamięcią pisane”.
W miniony weekend odbyło się
w Gut Gödelitz kolejne spotkanie.
Uczestniczyło w nim pięcioro Polaków i pięcioro Niemców w wieku
od 80 do 30 lat: nauczyciel religii,
nauczycielka niemieckiego, psychoterapeutka, pracownica socjalna, oficer, były działacz byłej SED,

TURYSTYKA

Niemiec, który stworzył muzeum
pamięci ofiar obozów koncentracyjnych, reżyser teatralny oraz
Marta Szuster, młoda Polka, radna
gminy Mescherin i niżej podpisany
producent filmów dokumentalnych
ze Szczecina.

jej przeżywania i pojmowania.
Pozwala poznać postawy innych –
z innej strony spojrzeć na siebie.
Axel Gödelitz w młodości sympatyzował z SPD. Był dyplomatą,
dziennikarzem, z wykształcenia jest
politologiem i ekonomistą. Prof.
Karol Czejarek, urodzony w 1939 r.
w Berlinie (matka Niemka, ojciec
Polak), zdecydował po wojnie, że
będzie Polakiem. Jest germani-

Opowiadanie biografii w Gut Gödelitz 
Spotkanie poprowadzili Axel
Schmidt-Gödelitz i prof. Karol
Czejarek. Wszyscy uczestnicy opowiadali po niemiecku własne biografie i wsłuchiwali się w biografie
innych. Przekonali się, że jest
to doświadczenie, które skłania
do myślenia nie tyle o sobie, co
o historii i przyczynach różnego

Fot. Michał KULIK

stą, tłumaczem, autorem książek
o literaturze i języku niemieckim.
Długie lata mieszkał w Szczecinie,
był m.in. znanym kolarzem.
Może i w naszym regionie warto
zorganizować polsko-niemieckie
(polsko-ukraińskie) rozmowy o biografiach?

Michał KULIK

Rzeka wraca w łaski turystów

Rewolucja na Odrze
TEGO lata po raz pierwszy od końca drugiej wojny światowej
kursują po Odrze środkowej między Polską a Niemcami dwa
statki wycieczkowe. Dzięki projektowi „Odra dla turystów
2014” granicznej rzece powoli udaje się przywrócić
turystyczną funkcję.
„ZEFIR” i „Laguna” codziennie wyruszają w rejs. Kursują
na obszarze Doliny Środkowej
Odry, cumując m.in. w Głogowie,
Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli,
Słubicach, Frankfurcie, Eisenhüttenstadt i Kostrzynie nad Odrą.
Ich pojawienie się na Odrze to
prawdziwa rewolucja, nie licząc
niewielkiego promu łączącego
Gozdowice z Güstebiese Loose.
„Zefir” i „Laguna” powstały
w ramach projektu „Odra dla turystów 2014”, stworzonego przez
położone nad rzeką gminy lubuskie
i brandenburskie. Zanim jednak
wyruszyły w rejsy, niezbędne było wybudowanie infrastruktury
portowej – i to od zera, bo przez
dziesięciolecia zaniedbań rzeka zatraciła swój turystyczny charakter.
W marcu 2005 r. przedstawiciele
gmin: Sulechów, Nowa Sól i Bytom
Odrzański podpisali porozumienie o budowie portów. Dwa lata
później porty otwarto. „Bez nich
odrodzenie turystyki wodnej byłoby niemożliwe” – mówił wówczas
Wadim Tyszkiewicz, prezydent
Nowej Soli, inicjator projektu.
– Te dwa statki są pionierami
w Polsce, jeśli chodzi o transgraniczny ruch pasażerski na rzece
– mówi Marek Barbara, kapitan
„Zefira”. – Pokazują mieszkańcom
obu stron granicy, że rzeka nie
niesie ze sobą wyłącznie zagrożenia
powodziowego, lecz może pomóc
rozwijać turystykę.
Receptą na sukces okazało się
przystosowanie nowych statków
do warunków, jakie panują na
rzece. Ich zanurzenie wynosi mniej
niż metr.
Każdy ze statków może zabrać
około 90 pasażerów. Z godzinnych

i trzygodzinnych rejsów korzystają
Polacy i Niemcy.
Niemców często jest więcej.
Czasami wynika to z większej liczby mieszkańców po niemieckiej
stronie rzeki, jak np. we Frankfurcie nad Odrą. Kapitan Barbara
dostrzega jednak też inne aspekty
zainteresowania rejsami.

po której barki i inne jednostki
sunęły jedna za drugą.
W Polsce turystykę rzeczną trzeba mocno popularyzować. Zdarzają
się dni, kiedy w rejs nie udaje
się zebrać nawet dziesięciu osób,
czyli minimalnej liczby pasażerów.
Wtedy trzeba go odwołać.
Mimo infrastruktury portowej
i nowych statków, sfinansowanych
kosztem ponad 7 mln euro głównie
ze środków unijnych, projekt wciąż
raczkuje. Dotychczas gminom nie
udało się pozyskać inwestora,
który gotów byłby przejąć i popro-

Kapitan Marek Barbara na „Zefirze”
– W Niemczech turystyka rzeczna nigdy nie zanikła – mówi. –
Dużą popularnością cieszą się
statki wycieczkowe, kursujące
nie tylko po morzach i oceanach,
ale także po rzekach i jeziorach.
W Polsce te dwa statki są promykiem nadziei na ożywienie rzeki.
Dzisiaj Odra nie przypomina tej,
którą pamiętam jeszcze z lat 80.,

wadzić projekt. Obecnie zajmuje
się tym stowarzyszenie „Odra dla
turystów”, w skład którego wchodzi sześć polskich gmin. Niemcy
okazali się ostrożniejsi. Frankfurt
nad Odrą i Eisenhüttenstadt nie
przystąpiły do stowarzyszenia,
mimo że są oficjalnymi partnerami
projektu.
Tekst i fot. Monika STEFANEK

■■ DNI Integracji Chojna 2014
(29-30 sierpnia). Piątek: 10 lat
w Unii Europejskiej. Spotkanie
polsko-niemieckie (ratusz, godz.
12), Koncert „Arie znane i nieznane” (kościół Mariacki, godz.
17), otwarcie wystawy Rosemarie
Kumkar „Europa bez granic” (kościół Mariacki, godz. 17.30), Festiwal Balonowy (lotnisko, godz. 17).
Sobota: uroczystość ekumeniczna
na cmentarzu (godz. 9.30), VII
Rajd Hamburg – Berlin Klassik
2014, przejazd 180 zabytkowych
samochodów (pl. Konstytucji, godz.
11-13), XXV Jubileuszowe Nabożeństwo Ekumeniczne (kościół
Mariacki, godz. 11), Festiwal Balonowy (lotnisko, godz. 13.15-21),
gra „Balkan Sevdah” (Centrum
Kultury, godz. 17.45), Koncert „Vitae
Pomeranorum. Zaginiony świat
muzyki pomorskiej” (kościół Mariacki, godz. 19).
■■ DNI Twierdzy Kostrzyn (3031 sierpnia). Festyn na terenie
Kostrzyńskich Pompei, Światowy Zjazd Byłych Mieszkańców
Kostrzyna.
■■ SCHLOSS Bröllin i Teatr Kana przygotowują przedstawienie
„einwandern. zweiwandern. dreiwandern”. Premiera w Stolcu
– piątek (29 sierpnia) o godz. 20,
a w Blankensee – 5 września (godz.
18.30). Podsumowanie 13 września
w Schloss Bröllin.
■■ BLANKENSEE, Pampow. 29
sierpnia przyjeżdża Christine Rode,
realizująca projekt „Warntende”
(„Czekający”). Rzeźbi w drewnie.
Prawdopodobnie jej rzeźby przyjadą autobusem PKS ze Szczecina
do Stolca, taczkami zostaną
przewiezione
przez granicę
i ustawione
przy domach
mieszkańców.
Rode od lat
wędruje z rzeźbami.
■■ PREMIERA „Ogrodu po drugiej
stronie rzeki”, filmu Pawła i Michała Kulików, opowiadającego o losach rodziny Marka Brzezińskiego
z Gryfina. Pokazy premierowe: 5
września w Gryfinie (GDK, godz.
18) i Blankensee (kościół, godz.
21), 13 września w Schloss Bröllin
(godz. 20).
■■ FINAŁ Lata Muzycznego
w klasztorze Chorin. 31 sierpnia
Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego, dyryguje Marek Janowski
(godz. 15).
■■ EUROPEJSKIE Dni Dziedzictwa. Inauguracja w Szczecinie
6 września (szczegóły: www.bdz.
szczecin.pl). 14 września w Niemczech Dzień Otwartych Zabytków
(program: www.tag-des-offenendenkmals.de).
■■ XXI UZNAMSKI Festiwal Muzyczny poświęcony będzie muzyce
polskiej. Koncert inauguracyjny 20
września w Peenemünde (godz. 20).
Festiwal potrwa do 11 października. Wśród głównych gości będzie
Krzysztof Penderecki, a wśród
uczestników festiwalu – zespoły
szczecińskie Consortium Sedinum
i Kwartet BNO (szczegóły: www.
usedomer-musikfestiwal.de).
■■ MUSIKFEST Berlin, 4-22
września. Grać będą m.in. orkiestry filharmonii monachijskiej,
lipskiego Gewandhausu, radia
WDR, Royal Concertgebouw,
London Symphony, Berlińscy
Filharmonicy i Berliner Staatskapelle. Szczegóły: www.berlinerfestspiele.de. (b)

