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O moralności i Władysławie Bartoszewskim

Fundamenty politycznej edukacji
24 kwietnia zmarł Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz, powstaniec warszawski, wielka postać polsko-niemieckiego pojednania i międzynarodowego dialogu. Szczecin przynał Mu
Honorowe Obywatelstwo. W 2009 r., z okazji wręczenia Nagrody DIALOGU przyznawanej przez
Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich działaczom enerdowskiej opozycji Ludwigowi
Mehlhornowi (1950-2011) i Wolfgangowi Templinowi, wygłosił laudację. Za nagrodę i laudację
dziękował Ludwig Mehlhorn. Przypominamy fragment jego mowy. (Redakcja)

Polaków, którzy tak bardzo ucierpieli od
Niemców – zachęcali nas, byśmy w swoich
przekonaniach politycznych nie pozostali
więźniami historii.
Cieszę się, że (…) mam okazję za to podziękować.

Nagroda DIALOGU, przyznana w listopadzie 2009 roku, dwadzieścia lat po odzyskaniu
przez Polskę wolności politycznej, to dla mnie
wielka radość, a przede wszystkim okazja, by
podziękować za wskazania starszego pokolenia,
jaką drogą podążać. Mówiąc o nas, mam na
myśli pokolenie urodzone w pierwszej dekadzie po wojnie. Chodzi o doświadczenia osób
starszych, od których mogliśmy się uczyć, o ich
poglądy, które nas kształtowały i które – być
może – czasami mogliśmy przekuć w naszą
własną postawę. Nasz dzisiejszy laudator [prof.

Własna odpowiedzialność
Władysław Bartoszewski sprowadził potem
swoje doświadczenia do krótkiego zdania:
„opłaca się być uczciwym”. To doświadczenie
człowieka, który po uwięzieniu w Auschwitz
spędzić musiał osiem lat w stalinowskich
więzieniach PRL, a w grudniu 1981 roku,
po wprowadzeniu stanu wojennego, jeszcze
niemal przez rok był internowany. Ten człowiek mówi, że nieważne jest, czy się wyjdzie
z więzienia, ale jak się z niego wyjdzie – czy
jeszcze będzie wtedy można sobie samemu
i swemu bliźniemu spojrzeć w oczy. Opłaca się być uczciwym – to maksyma, będąca
zaprzeczeniem rozpowszechnionej filozofii
życiowej, zgodnie z którą uczciwy to głupi,
a bliźnim jest każdy sam sobie.
Pragnę w związku z tym przypomnieć jeszcze jedną przedstawicielkę starszej generacji,
Freyę von Moltke. Bez Freyi von Moltke nie
można sobie wyobrazić „Nowej Krzyżowej”,
która powstała z ducha transformacji 1989
roku, a wyrosła z tradycji ruchu oporu „Starej
Krzyżowej” przeciwko nazizmowi i stała się
dziś symbolem nowego początku w stosunkach
polsko-niemieckich. W rozmowach z młodzieżą
Freya von Moltke wciąż powtarzała, że życie
w Krzyżowej nie tylko bywało niebezpieczne
i pozbawione chwil wytchnienia. Mówiła:
„Mieliśmy także lepsze życie” w porównaniu
z większością Niemców jej pokolenia. Tym
twierdzeniem często zdumiewała młodych
ludzi – obojętne czy to z Polski, Niemiec, czy
z innych krajów. W końcu przecież w rezultacie
mordu sądowego straciła męża i pod koniec
wojny została sama z dwojgiem małych dzieci.
„Mimo to mieliśmy lepsze życie” – wydaje mi
się, że to zdanie wyraża to samo, co Bartoszewskiego „opłaci się być uczciwym”.
Dziś Wolfgang Templin i ja jesteśmy dostatecznie dorośli, aby traktować oba te zdania
nie tylko jako naszą maksymę czy motto.
Potwierdzają je nasze własne doświadczenia – nawet jeśli nie musieliśmy płacić za
nie tak wysokiej ceny jak Freya von Moltke
czy Władysław Bartoszewski. Pozostaje nam
ujęcie tego doświadczenia w słowa, które
pozwolą je następnemu pokoleniu z własnej
woli przejąć i uznać, choćby na próbę, za sferę
swojej własnej odpowiedzialności. Czy nie
wystarczy, gdyby to się nam udało?
Ludwig MEHLHORN

Władysław Bartoszewski w sali sesyjnej Rady
Miasta Szczecin (2006), w czasie uroczystości wręczenia Mu Honorowego Obywatelstwa Szczecina
Fot. Michał NIEDZIELSKI

Władysław Bartoszewski – p. red.] stał się dla
mnie jedną z najważniejszych postaci tego
starszego pokolenia od czasu, gdy w połowie
lat 70. zacząłem czytać „Tygodnik Powszechny”.
Gdy mając 18-20 lat byliśmy już dorośli,
napotkaliśmy hermetycznie zamknięty świat
i zamknięte społeczeństwo. NRD, cały blok
wschodni był otoczony. Mur stał w krajobrazie
politycznym Europy jak skała nie do pokonania,
a znikąd nie było widać strategii, jak się go
pozbyć. To zamknięcie oznaczało jednocześnie
brak otwartości na przyszłość. Dla nas, ludzi
młodych, była to być może ta cecha dyktatury,
która ciążyła nam najbardziej i przeciwko której
zmuszeni byliśmy mobilizować całą energię.
Wielu z nas wyrywało się z NRD w tę część
świata, która była jeszcze dla nas dostępna.
Była wśród nich także Polska.

Współodpowiedzialność za historię
Kiedy przyjechaliśmy do Polski w ramach Akcji Znaki Pokuty, nie mieliśmy o niej wielkiego
pojęcia, nie byliśmy przecież przez enerdowską
szkołę dobrze przygotowani. Nie przybyliśmy
właściwie z niczym poza dobrą wolą, by robić
coś nowego. Ten pierwszy kontakt mógł się
nie udać. Spotkaliśmy jednak osoby starszej
generacji, które potraktowały naszą grupę
poważnie, zostawszy naszymi wieloletnimi
współtowarzyszami i nauczycielami.
Oto pierwsza rzecz, jakiej się nauczyliśmy:
my, jako młode pokolenie, nie ponosimy
wprawdzie indywidualnej winy, ale ciąży na
nas odpowiedzialność i współodpowiedzialność za historię. Bowiem nie biorąc na siebie
dziedzicznego ciężaru niemieckiej historii,
nie będziemy w stanie kształtować własnej
teraźniejszości i przyszłości.
I to była właśnie ta następna sprawa, której mogliśmy się nauczyć od starszych: to wy
decydujecie o swoim własnym życiu. Nie tylko
o życiu prywatnym, ale i publicznym, a także
o relacjach politycznych. Nie możecie odwra-

cać wzroku i nie wolno wam przerzucać na
rządzących odpowiedzialności za to, co dzieje
się w waszym kraju. Nie możecie się potem
wykręcać, jak czyniło to wielu – większość –
waszych rodziców po 1945 roku, że przecież
nic nie mogliście zmienić, że nawet nic nie
wiedzieliście o wielu sprawach.

Mur berliński jako pokuta?
Jednak nie tylko postawy moralne, ale
i proces edukacji politycznej zawdzięczamy
starszemu pokoleniu w Polsce – poglądy,
w przypadku których ludzie ci byli w pewnym
sensie niezastąpieni. Przykład: w latach 80.
dyskutowaliśmy w łonie enerdowskiej opozycji,
na ile musimy traktować mur berliński jako
następstwo narodowego socjalizmu, w pewnym
sensie jako karę i pokutę za Auschwitz. Tak
swego czasu postrzegano i interpretowano status
quo. Liczące się elity widziały w utrzymaniu
podziału Niemiec politykę mającą zapobiegać
niemieckiemu szowinizmowi i nacjonalizmowi.
Pogląd ten, rozpowszechniony także wśród
opinii publicznej na Zachodzie, przetrwał
częściowo nawet do 1989/90 roku, do czasu
zjednoczenia.
Natomiast my sami coraz częściej dochodziliśmy do przekonania, że takie stanowisko
jest niesłuszne. Odkryliśmy, że oficjalny „antyfaszyzm”, za pomocą którego NRD legitymizowała swoje istnienie jako państwo i na
którym opierała swoją rację stanu, to oszukiwanie samych siebie. Ale nie odważyliśmy się
powiedzieć tego publicznie, ponieważ mając
świadomość historycznej winy niemieckiej,
nie chcieliśmy się narazić na zarzut bagatelizowania narodowego socjalizmu.
Mury getta i mur w Berlinie
Ten skomplikowany dla nas węzeł gordyjski przeciął jednak zdecydowanym ruchem
Władysław Bartoszewski, kiedy jesienią 1986
roku, 25 lat po zbudowaniu muru berlińskiego, otrzymał Pokojową Nagrodę Księgarzy
Niemieckich. Dla trudnych kontekstów historycznych i politycznych znalazł proste i jasne,
niedwuznaczne słowa: „Pokolenie, do którego
należę, widziało na własne oczy mury i druty
kolczaste rozdzielające ludzi, mury getta w Warszawie i gdzie indziej, mur, jaki przez wiele
lat przebiegał przez Jerozolimę i mur, który
do dziś dzieli Berlin. Sprawą najważniejszą
wydaje się być wspieranie wszystkiego, co ludzi
łączy i przeciwstawianie się wszystkiemu, co
ich dzieli wbrew ich woli”.
Do dziś trudno mi sobie wyobrazić, aby ktoś
z nas, z opozycji demokratycznej w NRD, wymienił jednym tchem warszawskie getto i mur
berliński. Wywołalibyśmy w ten sposób wśród
historyków spór prowadzony w niecałkiem cywilizowany sposób. Reakcja sił bezpieczeństwa
byłaby tu jeszcze najmniejszym złem. Gorzej,
że utracilibyśmy także cały kredyt zaufania
w środowiskach krytycznych wobec NRD
zarówno u nas, jak i na Zachodzie. W najlepszym razie uznano by nas za ahistorycznych
awanturników.
Ale to zdanie wypowiedział ktoś, kto sam
był więźniem Auschwitz. I kto po wyjściu
stamtąd w wieku 18 lat poszedł do spowiedzi,
aby zapytać, jakie jest teraz jego zadanie.
I któremu ksiądz Jan Zieja powiedział, że
przeżył, aby odtąd świadczyć prawdę i troszczyć
się o najsłabszych, a w latach 1941-42 byli to
w Warszawie niewątpliwie Żydzi w getcie. I kto
z całą konsekwencją trzymał się rady swojego
spowiednika [por.: Michał Komar, Władysław
Bartoszewski. Wywiad rzeka, Warszawa 2006
– p. red.]. A więc Władysław Bartoszewski był
kimś, komu nie można było zarzucić chęci
bagatelizowania nazizmu.
Dlatego też frankfurckie przemówienie miało
zbawienne działanie. Bartoszewski – i wielu
innych przedstawicieli starszych roczników

Z niemieckiego przełożyła Elżbieta Michałowska.
Pierwodruk pod tytułem „Fundamenty moralne i proces politycznej edukacji” w Magazynie
Polsko-Niemieckim „Dialog” (nr 90/2009-2010).
Śródtytuły od redakcji „przez granice”. Przedruk
za zgodą redakcji „Dialogu”.
■ Ludwig Mehlhorn (1950-2011),
matematyk, enerdowski opozycjonista. Mając 19 lat,
odmówił służby
wojskowej w armii NRD. W latach
70., w ramach Akcji
Znak Pokuty, zaczął przyjeżdżać do Polski. Nauczył się j. polskiego, współpracował z polską
opozycją i środowiskami katolickimi. W latach
80. współorganizował tzw. Seminarium Polskie
w Berlinie Wschodnim. Pomysłodawca antologii
„Oder” grupującej artykuły Polaków i Niemców o Polsce, wydanej w enerdowskim drugim
obiegu, jeden z założycieli w 1989 r. ruchu obywatelskiego Demokratie Jetzt, współinicjator
Fundacji Krzyżowa. Pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.
Tadeusz Mazowiecki mówił o Nim: „Uderzała
mnie Jego wielka skromność oraz głębia, z jaką
pojmował swoją postawę chrześcijanina. Był
zawsze człowiekiem wewnętrznie wolnym”.

Ponownie
w Szczecinie
DO Szczecina,
prawie jak co
roku, przyjechał
prof. Zbigniew
Antoni Kruszewski, politolog
z Uniwersytetu
El Paso (Teksas),
były wiceprezes
Kongresu Polonii
Amerykańskiej, Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
współtwórca nauki o granicach,
żołnierz AK, powstaniec warszawski, więzień niemieckich obozów,
żołnierz II Korpusu PSZ. Urodził się
27 czerwca 1928 r. Warszawie. Jego
mama zginęła w Ravensbrück.
Pracował na Uniwersytecie Nowojorskim, kierował Programem Studiów Sowietologicznych i Wschodnioeuropejskich, był dyrektorem
Centrum Południowo-Zachodnich
Studiów Etnicznych. W El Paso
pracuje od 1980 r.
Wykładowca m.in. w London
School of Economics and Political
Science, Polskim Uniwersytecie na
Wychodźstwie, na KUL-u i Uniwersytecie Warszawskim, na uczelniach
litewskich, białoruskich, rosyjskich,
niemieckich, w Kwaterze NATO.
Współtwórca Polskiego Instytutu
AK, twórca Funduszu Rodziny Kruszewskich, darczyńca dobrych spraw.
Autor książki „Granica Odra – Nysa a przebudowa Polski” („The Oder
– Neisse Boundary and Poland’s
Modernization”) wydanej w 1972
r., pierwszej monografii polskiej powojennej granicy zachodniej, jaka
ukazała się w USA. Od lat interesuje
się sprawami Szczecina. We wrześniu 1995 r. spotkał się w klubie 13
Muz na otwartej debacie z Philippem von Bismarckiem. Angażuje się
w uzupełnienie programu muzeum
w Peenemünde o wątki upamiętniające los robotników przymusowych
i działalność wywiadu AK.
Z powodu śmierci żony nie mógł
przyjechać na niedawne uroczystości rocznicy wyzwolenia KZ Ravensbrück. Kwiaty w jego imieniu złożyli
tam przyjaciele ze Szczecina. (b.t.)
KALENDARIUM

■ 1 MAJA. Festyny majowe.
Drzewka majowe w Niemczech.
■ 2 MAJA. W Polsce Święto Flagi
■ 3 MAJA.W Polsce Święto Konstytucji, Święto Królowej Korony
Polskiej. Międzynarodowy Dzień
Wolności Prasy
■ 4 MAJA. Buddyjski Nowy Rok
(Wesak). Narodowe Święto Łotwy.
■ 5 MAJA. W 1949 r. ogłoszenie
suwerenności RFN.
■ 8 MAJA. Rocznica zakończenia
drugiej wojny światowej
■ 10 MAJA Dzień Matki w Niemczech
■ 14 MAJA. Święto Wniebowstąpienia (Himmelfahrt). W Niemczech także tradycyjny Dzień
Ojca (Vatertag).
■ 15 MAJA. Międzynarodowy
Dzień Rodziny
■ 21 MAJA. Światowy Dzień
Różnorodności Kulturowej dla
Dialogu i Rozwoju
■ 23 MAJA. W 1949 r. ogłoszenie
Konstytucji RFN
■ 24-25 MAJA. Zielone Świątki (Pfingstsonntag). Żydowskie
święto Schawuot. W Niemczech
poniedziałek wolny od pracy.
■ 26 MAJA. Dzień Matki w Polsce.
3059-15-A
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21-22 MAJA odbędą się w Szczecinie VIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Ich organizatorzy to:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz polskie i niemieckie
regiony przygraniczne (w tym roku województwo zachodniopomorskie).
Głównym punktem progamu Dni Mediów jest konferencja „Polska i Niemcy – nowe kotwice
Europy?”, która odbędzie się w Książnicy Pomorskiej, a podczas której dziennikarze, eksperci
i politycy z obu krajów rozmawiać będą o polityce medialnej w obu krajach, polityce europejskiej,
kryzysie wokół Ukrainy, europejskiej polityce bezpieczeństwa, nowych wyzwaniach pogranicza,
sposobach zarządzania mediami. Program VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów dostępny

jest na stronie dnimediow.org. Znajdują się tam również formularze rejestracji. Rejestracja
uczestników trwa do 10 maja.
21 maja w Trafostacji Sztuki zostanie wręczona doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego. Zgłoszono do niej w tym roku 164 prace – 75 z Polski
i 89 z Niemiec. Jury nagrody zakwalifikowało do finału po sześć prac w kategoriach: prasa,
radio, telewizja i dziennikarstwo na pograniczu. W każdej kategorii wysokość nagrody wynosi
po 5000 euro. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 21 maja.

(b.t.)

O Polsko-Niemieckiej Nagrodzie Dziennikarskiej im. T. Mazowieckiego

ROZMOWA

Daleko od sensacyjności

mówi Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jurorka nagrody
– JAK długo pracuje pani w jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej?
– Od pięciu lat, gdy Polsko-Niemieckie
Dni Mediów odbywały się w Szczecinie.
W jury zastąpiłam panią Marię Markiewicz,
też szczeciniankę i też z biura prasowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
– Konkurs trwa od 1997 roku. Czy
przybywa uczestników?
– Z roku na rok. Ogromną wartością
dla mnie jest fakt, że praca w jury oznacza konieczność poznania zgłoszonych
prac, a tym samym wchłonięcia wielu
niezwykłych historii wielu ludzi, co poszerza horyzonty i wzbogaca. Często są to
historie tak niewiarygodne i wzruszające, że
niejednokrotnie – ponieważ mam oczy „na
mokrym miejscu” – płakałam przy nich,
nawet jeśli wiedziałam, że dana praca nie
znajdzie się wśród nagrodzonych. Moim
zdaniem wybitną pracą jest film, który
zwyciężył dwa lata temu, a który mnie
zachwycił: „W poszukiwaniu utraconego
dzieciństwa – Kim był Bruno Schulz?” Matthiasa Frickela. Jest to opowieść o Brunonie
Schulzu, a właściwie o współczesnych artystach w Polsce i Niemczech inspirujących
się jego twórczością: piękna, intrygująca,
przemawiająca do każdego widza. Cieszę
się, że do naszego konkursu trafiają takie
prace.
– Czy do konkursu zgłasza się więcej
dziennikarzy z Niemiec czy z Polski?
– Więcej z Niemiec i jest to raczej stała
proporcja. Widać też pewne różnice pomiędzy redakcjami polskimi i niemieckimi,
które mają duży wpływ na prace. Mam na
myśli przede wszystkim prace telewizyjne, choć podobne zjawiska zauważa się
też w prasie i radiu. Otóż widać wyraźnie, że redakcje niemieckie mają więcej
pieniędzy i czasu na produkcję swoich
materiałów. W tamtym roku w kategorii
„Dziennikarstwo na Pograniczu” zwyciężył
niemiecki reportaż „Tuż na granicy” zrobiony przez zespół, który przejechał całą
granicę polsko-niemiecką, by potem przez
Polskę, tropem kradzionych samochodów,
dotrzeć na Ukrainę, gdzie samochody były
sprzedawane. Można sobie wyobrazić,
jaki był jego budżet. Podobne przedsięwzięcia w realiach Telewizji Polskiej, a na

SPOTKANIA

Fot. g.w.

pewno ośrodków regionalnych, są chyba
niemożliwe.
– Jury zauważa tę nierówność?
– Zwraca uwagę na czynniki pozamerytoryczne, które wpływają na jakość,
a tym samym ocenę zgłaszanych prac.
Wiadomo też, że dobry reportaż wymaga
zaangażowania nie tylko zespołu osób,
lecz także poczucia ekonomicznego bezpieczeństwa dziennikarza, bo tylko wtedy
może on więcej czasu poświęcić jednemu
tematowi, zamiast gonić za kolejnymi, by
wyrobić wierszówkę. Jeśli więc chodzi
o możliwości finansowania produkcji, różnice między mediami polskimi i niemieckimi
są zauważalne. Jest to stała tendencja.
– Na pewno jurorzy mają też inne
dylematy.
– Na przykład bardzo trudno jest oceniać w jednej konkurencji przemyślany
merytorycznie i kompozycyjnie reportaż
oraz krótką formę newsa. Zwykle więc
newsy odpadają z konkurencji. Od czasu
do czasu wraca więc dyskusja nad stworzeniem dodatkowej kategorii, ale to też nie
jest dobre rozwiązanie. Kategorii jednego
konkursu też nie może być zbyt wiele,
a dodam, że mamy już jedną nowość
w postaci wspomnianego „Dziennikarstwa
na Pograniczu”.

– Jak w ciągu lat trwania konkursu
zmieniały się tematy zgłaszanych prac?
Kiedyś dominowały w nich problemy pamięci historycznej.
– I Polacy, i Niemcy zaczynają powoli
odchodzić od tematów związanych z drugą
wojną światową. Nawrót do tej tematyki
obserwujemy, gdy wypadają ważne rocznice, jak w roku ubiegłym, gdy była 75.
rocznica wybuchu drugiej wojny światowej,
i w roku bieżącym, gdy jest 70. rocznica
jej zakończenia. Coraz więcej zgłaszanych
prac pokazuje współczesne relacje między
Polakami i Niemcami. Cztery lata temu
konkurs w kategorii prasowej wygrała praca
Rafała Wosia z „Dziennika Gazety Prawnej”
zatytułowana „Polska szkoła inwestowania
szturmuje niemiecką twierdzę”. To był jeden z pierwszych artykułów, którego autor
przystępnie zanalizował polsko-niemieckie
zjawiska gospodarcze.
– Bo żyjemy przecież tu i teraz, coś
nas łączy, coś dzieli.
– Jednym z głównych założeń konkursu
jest pogłębianie wzajemnej wiedzy Polaków
i Niemców o sobie. W zgłaszanych pracach
często bywa tak, że przedstawiany problem
jest zakorzeniony w historii, lecz najciekawszy jest jego współczesny finał. Nie chcemy
konkursu ograniczać tylko do relacji bardzo
traumatycznych, aczkolwiek wszyscy się
zgadzamy, że są one i będą bardzo ważne. Konkurs ma wspierać to, co pozwala
wzajemnie się poznawać, lubić, razem
budować coś nowego i wartościowego.
– Także inspirować.
– Oczywiście. W jednej z poprzednich edycji konkursu uczestniczył artykuł
dziennikarza lokalnej gazety z Lubuskiego opisujący doświadczenia miejscowych
winiarzy. W Lubuskiem święto wina jest
promowane, ale producenci mieli problemy,
żeby legalnie prowadzić interes, bo nie
było odpowiednich uregulowań prawnych.
Dziennikarz pięknie pokazał różnice między
prawem niemieckim i polskim oraz szanse, jakie otworzyłyby się przed naszymi
producentami, gdyby u nas wprowadzić
rozwiązania wynikające z doświadczeń
niemieckich.
– Jakie tematy dominują w pracach,
które w tym roku wpłynęły na konkurs?
– Sporo z nich mówi o historii, silnie na-

wiązując do współczesności. Dziennikarze
są też niezmiennie zainteresowani fenomenem osiedlania się Polaków na pograniczu
niemieckim. Wpłynęły świetne materiały
z pogranicza czesko-polsko-niemieckiego
pokazujące różne aspekty życia codziennego po trzech stronach granicy: pracy,
wspólnej edukacji, kultury, faktycznego sąsiedztwa na kształtującym się pograniczu.
Jest również praca pokazująca problem
edukacji polskich dzieci zameldowanych
na pograniczu niemieckim czy też reportaż
o Polce ze Staffelde w gminie Mescherin,
wsi tuż za Pargowem, która jako pierwsza
Polka odniosła sukces w wyborach komunalnych w Brandenburgii.
– Czy można powiedzieć, że dorobek
konkursu układa się w przegląd najważniejszych w ciągu lat problemów i wydarzeń polsko-niemieckich?
– Dziennikarze, bacznie obserwując
rzeczywistość, nie pozwalają przemilczać
ani zjawisk pozytywnych, ani negatywnych.
Negatywne znów się pojawiają, jak choćby
problem kradzieży na pograniczu, wobec
którego – jak mówią przeciętni Niemcy –
niemiecka policja jest totalnie bezradna.
Niestety, nikt nie ma wątpliwości, że nader
często złodzieje pochodzą z polskiej strony.
Policje polska i niemiecka wspólnie próbują
temu zaradzić.
– W konkursie dominuje tematyka
społeczna. A gospodarcza, kulturalna,
edukacyjna?
– Tematy społeczne są najbardziej pasjonujące. Sprawy gospodarcze trudno
pokazać w sposób tak przystępny, żeby
wciągnąć w nie odbiorcę, który się w nich
nie specjalizuje.
– To jednak znaczy, że jest dla dziennikarzy przestrzeń do odkrycia, zwłaszcza
że jeśli chodzi na przykład o gospodarkę,
Polska i Niemcy są dziś dla siebie najważniejszymi partnerami.
– Pamiętam reportaż o polskiej firmie
Solaris, która kiedyś znaczyła niewiele,
a dziś jest potentatem na trudnym niemieckim rynku. Podobnie jak bydgoska
Pesa i szczeciński OT Logistik.
– Czy są prace pokazujące różnice
zdań między Polakami a Niemcami?
– Ostatnio chyba coraz mniej. Jeśli były,
to dawniej, kiedy rządziły nami stereotypy.

W tym roku ciekawym projektem jest praca
telewizyjna porównująca dwie wybrane
rodziny, jedną polską i jedną niemiecką.
Na koniec okazuje się, że wcale tak bardzo
się nie różnimy.
– Różnic jednak jest sporo: w życiu
codziennym, pojmowaniu obywatelskości,
działalności służby zdrowia, podejściu do
imigrantów. Mam na myśli nie tylko inne
standardy społeczne, lecz także uregulowania prawne, jeśli chodzi np. o in vitro
czy aborcję.
– Takie problemy też się pojawiają,
ale chcę podkreślić, że wszystkie prace nadsyłane na konkurs charakteryzuje
szczególna postawa dziennikarska. One
nie są nastawione na sensacyjność, jednorazowy efekt, robienie szumu, lecz na
obiektywne przedstawienie tego, co dzieje
się w relacjach polsko-niemieckich. Myślę,
że we współczesnym dziennikarstwie jest
to ewenement, wartość dodatkowa.
– Czy jest jakaś stała grupa autorów
uczestniczących w konkursie?
– Tak, ale też co roku pojawiają się
nowi, wchodzący w życie i świat dziennikarstwa. Dlatego są nowe spostrzeżenia,
jak na przykład reportaże o młodych ludziach, którzy odnoszą sukces, prowadząc
swój biznes, stojąc jedną nogą w Polsce,
a drugą w Niemczech. Wśród prac nominowanych w tym roku do nagrody jest
reportaż o młodym Polaku, który korzystając z takich możliwości, rozwinął biznes na
miarę światową.
– Sprawami polsko-niemieckimi interesuje się niemało ludzi.
– Dziennikarze na to odpowiadają.
Dorastają nowe pokolenia, które chcą poznawać i historię, i współczesność. W sprawach polsko-niemieckich wiele jest już
za nami, a przyszłość przed nami, jak
choćby konieczność przełamania bariery
językowej na pograniczu. Bardzo dużo
jest do zrobienia i w tym tkwi ogromny
potencjał problematyki polsko-niemieckiej
także z punktu widzenia mediów.
– Jak długo więc będzie trwał konkurs?
– Myślę, że długo. Życie niesie ze sobą
taką różnorodność spraw, że jestem spokojna o losy konkursu.

Rozmawiał

Bogdan TWARDOCHLEB

Opozycje wyblakły

Olga Tokarczuk, która należy do najbardziej
znanych pisarek polskich, a w roku 2012 otrzymała nagrodę Uznamskich Dni Literatury w swojej
twórczości, opowiadała o nieistniejących światach
na Śląsku i poszukiwaniu tożsamości. Helga Hirsch
w biograficznych portretach „Nie mam keine buty” (2002) opisała ludzi, których niejednozanczna
tożsamość sprowadziła na nich dyskryminację
i nienawiść. Andreas Kossert i Mariusz Lokaj
pytali przede wszystkim o powiązania przeszłości
z teraźniejszością i tzw. syndrom Śpiącej Królewny.

– Bywam czasami psycholożką – mówiła Olga
Tokarczuk. – Wydaje mi się, że to, co opisywałam
jako syndrom Śpiącej Królewny, jest zjawiskiem
zbiorowym, które istnieje w psyche współczesnych
Ślązaków. Pamiętam, że w dzieciństwie często rozmawialiśmy o niemieckości, o tym, co znajdowaliśmy
w domach i zastanawialiśmy się, skąd wzięły się te
przedmioty. Może ta metafora, związana z bajką, nie
jest w stu procentach odpowiednia, ale w pewien
sposób przybliża zamieszanie w głowach.
Pisarka powiedziała później, że dzisiaj sprawa
wygląda inaczej.
– Opozycje polsko-niemieckie wyblakły. Nie
wiem, czy to ja się zestarzałam, czy zmieniło się
coś na zewnątrz. Dzisiaj jesteśmy ekonomicznie
i politycznie w innym położeniu niż dawniej,
a dodatkowo wobec tego, co dzieje się na świecie
w związku z Państwem Islamskim oraz wojną na
Ukrainie, spory, jakie rozgrywaliśmy między sobą,
kompletnie straciły znaczenie – dodała.
Ojciec Helgi Hirsch pochodził z Wrocławia.
Pisarka jest ekspertem w dziedzinie stosunków
polsko-niemieckich. Zapytana o kwestię przywiąza-



Fot. Robert WOJCIECHOWSKI

Piotr Jedliński,
prezydent Euroregionu Pomerania

Krzysztor Soska,
przewodniczący
zarządu SGP Euroregionu Pomerania
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nia Niemców do ziem, które stracili, opowiedziała,
że jest to temat dotyczący starszego pokolenia.
– Jeżeli chodzi o ludzi, którzy opuścili te tereny,
a później wrócili, pukając do drzwi i pytając, czy
mogą wejść, to syndrom Śpiącej Królewny istnieje.
Jeśli chodzi o młodsze generacje, już nie. Dzisiejszy Wrocław tętni życiem, powstał z własnych sił
– mówiła Helga Hirsch.

Bartosz TURLEJSKI

W
TARGACH
Inkontakt
w Schwedt uczestniczyło rok temu
około 300 wystawców, w tym 40
z Polski. W tym roku targi odbędą się
6-7 czerwca. Swoje oferty prezentują
podczas nich regionalne, choć nie
tylko, firmy: przemysłowe, handlowe, rolne, banki, przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowe, gastronomiczne,
turystyczne, ochrony zdrowia, edukacyjne, ochrony środowiska, gospodarki leśnej z niemieckich powiatów
Uckermark i Barnim, polskiego pogranicza, regionów sąsiednich.
Informacje, szczegóły, zgłoszenia:
www.uv-uckermark.de/pl/home_pl
(strona w języku polskim). Dodatkowe informacje: Przemysław Jackowski (SCB Barnim), scb.barnim.
uckermark@pomerania.net.

Majówka
w Ueckermünde
MIESZKAŃCY Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde szykują się na majowe święto. Wraz z nadejściem wiosny pojawiło się w zoo wiele nowych
zwierzaków: młode lemury, owieczka
karłowata, bażanty, potomstwo surykatek oraz ostronos rudy (koati).
Ogród zaprasza 1 maja na kolorowy
program dla całej rodziny. Przygotowano wiele atrakcji, w tym specjalne
spotkania ze zwierzętami. Wydry czakają o godz. 11, lamy – o 13, uisti
białouche – o 13.15, lwy – o 14,
surykatki – o 14.15, dingo – o 14.30,
alpaki – o 15.
Przy Zoolarium, obok Małpiej
Karczmy, przez cały dzień będzie zwierzęce malowanie i majsterkowanie.
Spotkanie organizowane jest
w ramach projektu „Niemiecko-polska edukacja ekologiczna w Ogrodzie
Zoologicznym Ueckermünde” dofinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Maj sztuki
1-3 MAJA. Gallery Weekend –
Weekend Galerii w Berlinie. Dla
wszystkich zainteresowanych wstęp
wolny do galerii sztuki w Berlinie
(piątek, godz. 18-21, sobota-niedziela, godz. 11-19). Szczegóły: www.
gallery-weekend-berlin.de.
2-3 MAJA. W Brandenburgii otwarte
dla wszystkich zainteresowanych gale-

SPOTKANIA

rie, studia i warsztaty artystyczne (godz.
10-18). Wstęp wolny. Program, szczegóły: www.kulturland-brandenburg.de.
23-25 MAJA. Kunst Offen –
otwarte dla wszystkich zainteresowanych (wstęp wolny) galerie i salony
sztuki na Pomorzu Przednim. Program, szczegóły: www.vorpommern.
de/kunstoffen-in-vorpommern.

Ostronos rudy

W Buku – przy granicy

Elisabeth, która łączy
PONAD 100 lat temu Elizabeth von Arnim rozsławiła
okolice obecnej gminy Dobra w swoich książkach, dzisiaj
robią to najnowsze ich wydania na Zachodzie. Gmina Dobra
odwdzięczyła się ostatnio pisarce pomnikiem i wydaniem
książki.
NAZWY Nassenheide (dzisiejsze Rzędziny), a także dawny Bock
(Buk) i przyległe folwarki należące
do Henninga von Arnima, męża
pisarki, ani razu nie zostały wymienione w jej powieściach, a jed-

od trzech lat z kolei promuje jej
postać u nas, co przynosi owoce.
Ostatnio Teresa Dera, wójt
gminy Dobra, uhonorowała pisarkę w godny sposób – pomnikiem z brązu odlanym w pracowni

Targi w Schwedt

Uznamskie Dni Literatury

HASŁO „Ojczyzna” było mottem tegorocznych
Uznamskich Dni Literatury. Jak co roku jedno
z wydarzeń odbyło się po polskiej stronie
wyspy Uznam, w restauracji Konstelacja obok
Fortu Zachodniego. Był to wieczór autorski
Olgi Tokarczuk i niemieckiej publicystki
Helgi Hirsch. Prowadzili go Andreas Kossert
z berlińskiej Fundacji Ucieczka, Wypędzienie,
Pojednanie (Stiftung Flucht, Vertreibung,
Versöhnung) oraz Mariusz Lokaj, dyrektor
Muzeum „Willa Irmgard” w Heringsdorfie.

JAK informował „Kurier Szczeciński”, walne zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Pomerania powołało nowe władze
stowarzyszenia. Przewodniczącym zarządu został
Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina, który
zastąpił na tym stanowisku Zygmunta Siarkiewicza,
byłego burmistrza miasta i gminy Barlinek. Prezydentem polskiej części Euroregionu Pomerania
został Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.
Wiceprezesem zarządu SGP Pomerania został
burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga,
a skarbnikiem – Tomasz Czuczak, sekretarz
miasta Koszalina. Nadto w skład zarządu SGP
Euroregionu Pomernia weszli: Bazyli Baran
(radny Szczecina), Henryk Broda (wójt Będzina),
Janusz Gromek (prezydent Kołobrzegu), Eugeniusz Jasiewicz (burmistrz Wolina), Piotr Pawlik
(burmistrz Mirosławca) i Janusz Żmurkiewicz
(prezydent Świnoujścia).
Do Rady Euroregionu Pomerania zostali wybrani:
Marzena Podzińska, Krystyna Kościńska, Dariusz
Kalinowski, Eugeniusz Jasiewicz, Tomasz Czuczak
i Piotr Downar.
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Pomnik Elizabeth von Arnim odsłonili wójt Dobrej Teresa Dera i Krzysztof
Kowalski z DGS Polska. Z lewej Bohdan Ronin-Walknowski Fot. Dariusz GORAJSKI
nak już pierwsi czytelnicy sprzed
100 lat, zachwyceni debiutancką
„Elizabeth i jej ogród” i następną
„Samotne lato”, wiedzieli, gdzie
one leżą. A co najmniej od lat 80.
ub. wieku, jak mówili nam mieszkańcy Rzędzin, zaczęli pojawiać się
tam powojenni wielbiciele pisarki.
Ostatnimi laty przyjeżdża ich coraz
więcej – z Niemiec, Anglii, Danii,
Kanady, był ktoś nawet z południowej Ameryki. I tak hrabina
von Arnim znowu z powodzeniem
promuje w świecie swój ukochany
pomorski zakątek. Gmina Dobra

Romualda Wiśniewskiego. Jego
autorem jest Bohdan Ronin-Walknowski. Pomnik stanął w pobliżu
kościoła w Buku, gdzie hrabina
pisarka przyjeżdżała w niedziele
na nabożeństwa.
W minioną niedzielę, także
z pamięcią o niej, odprawiona
została tam przez proboszcza Waldemara Gierka (również miłośnika
historii) msza święta. Z góry, znad
pięknego zabytkowego ołtarza,
spoglądały na obecnych drewniane
anioły opisane w pierwszej książce
Elizabeth von Arnim, które ona

widziała z bliska, siedząc w emporze patronackiej. Nietrudno
było to sobie wyobrazić. Unosił
się klimat dawnych czasów…
Gdy Rozalia Adamska, sekretarz
gminy, zaprosiła wszystkich na
uroczystość odsłonięcia pomnika, najbliżej stanęli ci, których
– można powiedzieć – Elizabeth
von Arnim zapoznała ze sobą, połączyła we wspólnych działaniach,
zaprzyjaźniła. Byli goście z Blankensee z Alfonsem B. Heimerem
i obecnym burmistrzem gminy
Stefanem Műllerem, byli Juliane
von Arnim, Gabriele i Heinrich
Löhr z Pampow – także miłośnicy prozy hrabiny z Rzędzin. Był
Krzysztof Kowalski z DGS Polska
reprezentujący fundację duńską
Oticon, która wsparła finansowo
program pod hasłem „Elizabeth”
i razem z gminą Dobra jest sponsorem pomnika oraz następnego
Festiwalu Róż. Stawili się uczestnicy polsko-niemieckich spotkań
i warsztatów, którym patronuje
Elizabeth. Byli też burmistrz Polic
Władysław Diakun oraz starosta
policki Andrzej Bednarek, którzy
(wierzymy) dołączą do grona sympatyków pisarki.
Uroczystość uświetniły minirecitalem Natalia i Patrycja Sierguć,
po odsłonięciu pomnika gmina podjęła obecnych wspaniałym tortem,
a mieszkańcy Buku poczęstunkiem.
Potem w Rzędzinach odbyła się
promocja polskiego tłumaczenia
drugiej książki napisanej przez
Elizabeth von Arnim w Rzędzinach,
zatytułowanej „Samotne lato”.
Licznie stawili się mieszkańcy
okolic, miłośnicy ich historii.
Książkę wydała gmina Dobra.
Kilka swoich obrazów zaprezentowała Maria Pizzi. Róże namalowane na nich mówiły też o Elizabeth.
Były jej ukochanymi kwiatami.

Elżbieta BRUSKA
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Koniec wojny i epopeja przełomu

Wiosna 1945
– Trzygłów
Jan M. PISKORSKI
Rudolf von Thadden, autor biograficznej opowieści o pięciu pokoleniach rodziny junkierskiej von
Thaddenów z Trzygłowa (Trieglaff),
przespał wejście Armii Czerwonej do rodzinnej wsi. Mniej więcej
o piątej rano 5 marca 1945 roku
ujrzał w swoim pokoju radzieckiego żołnierza, który siadł na jego
łóżku i poczęstował go papierosem.
Rudolf miał trzynaście lat, więc zasadniczo nie musiał się bać zemsty.
Żołnierze sowieccy, według zgodnej opinii świadków i historyków,
traktowali dzieci łagodnie. Zresztą
najgorszy gniew mieli za sobą. Na
Warmii, w Prusach Wschodnich i we
wschodnich regionach Pomorza
Zachodniego – na przedwojennej
granicy polsko-niemieckiej wokół
Lęborka i Bytowa – rozgrywały się
dantejskie sceny. Kto mógł, uciekał,
co wcale nie było łatwe, ponieważ
ewakuacja wymagała niemal do
samego końca oficjalnego zezwolenia. Propaganda nazistowska robiła
wprawdzie wszystko, by przedstawić
Rosjan jako najgorszych dzikusów,
nieokiełznanych morderców i gwałcicieli, ale bynajmniej nie po to,
aby zasugerować ludności cywilnej
ucieczkę. Odwrotnie, chciano w ten
sposób wzmocnić opór żołnierzy
niemieckich, którzy mieli czuć na
karkach oddechy zatrwożonych
matek, żon, dzieci.
Wehrmacht nie walczył już w tym
czasie o zawładnięcie Europą, zwasalizowanie jej zachodniej części i bezlitosną eksploatację części wschodniej. Bronił „cywilizacji europejskiej”
przed najazdem „barbarzyńskich
Hunów”, bardzo licząc na to, że
przekona innych do swojej walki.

Podobno miała możliwość ucieczki,
lecz nie chciała narażać rodziny. To
niejedyna niezwykła kobieta z książki
o trzygłowskich von Thaddenach,
ale na pewno budząca szczególny
respekt. Śmierć nie przyszła do niej
w wyniku strasznego przypadku,
chwili nieuwagi, jak nierzadko bywa
w morderczych dyktaturach. Była
wynikiem konsekwentnej życiowej
drogi. Pierwsza wojna światowa
uświadomiła jej społeczny wymiar
wojny. Entuzjastyczne przyjęcie narodowych socjalistów przez znaczną
część duchowieństwa ewangelickiego
zaprowadziło ją w 1934 roku do
opozycyjnego Kościoła Wyznającego, odłamu niemieckiego Kościoła ewangelickiego jednoznacznie
sprzeciwiającego się narodowemu
socjalizmowi. Druga wojna światowa
związała ją z grupami niemieckiej
opozycji. Nie była typem bohaterskim: ani nie chciała iść na śmierć,
ani nie planowała zamachów i przewrotów. Zastanawiała się raczej,
jak odbudować świat po klęsce,
którą uważała za oczywistą. Dla
narodowych socjalistów oznaczało
to jednak zdradę państwa.

Reinold von Thadden
nie uciekł
Mimo całej grozy i nieopisanego
chaosu pierwszych miesięcy 1945
roku, kiedy radziecka ofensywa
styczniowa dosłownie w ciągu dni
i tygodni zmiotła armię niemiecką,
ojciec autora, Reinold von Thadden
(1891-1976), zdecydował nie uciekać
przed nadchodzącym frontem. Nie
odesłał też zapobiegawczo rodziny,
chociaż bogatym właścicielom ziemskim groziło ze strony Armii Czerwonej największe niebezpieczeństwo

Pałac w Trzygłowiu dziś. Siedziba spółki z o.o. Bertram prowadzącej gospodarkę
rolną. Został przez spółkę odnowiony.
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
Lecz po latach krwawej okupacji
niewielu było chętnych do współpracy i uratować „tysiącletnią” Rzeszę
mógł już tylko cud. Hitler uparcie
go wypatrywał, nie dopuszczając
myśli, że jego aryjski eksperyment
legnie po dwunastu latach w gruzach.
Wraz ze swoim wodzem walczyły do
ostatniej chwili miliony Niemców
niemogących uwierzyć, że nie będzie
ani „ostatecznego zwycięstwa”, ani
nawet honorowych pertraktacji,
że wszystkie lata i wszystkie ofiary
straszliwej wojny poszły na marne.

Elisabeth von Thadden
– zdrajczyni
Nie wiadomo, ilu Niemców jasno zdawało sobie sprawę, że za
iluzje przyjdzie im słono zapłacić.
W każdym razie znalazła się wśród
tej nielicznej początkowo grupy
ciotka Rudolfa – Elżbieta (Elisabeth, 1890-1944). Macki donosicieli
oplotły ją w 1943 roku. Kilka miesięcy później, po aresztowaniu we
Francji i oskarżeniu o sianie wrogiej propagandy, trafiła do obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück.
Latem 1944 roku została zgładzona
w berlińskim więzieniu Plötzensee.

i dlatego większość jego sąsiadów ze
wschodu uciekła. Rosjanie istotnie
nie patyczkowali się z nimi. Uznawali pruskich junkrów, nie inaczej
niż cała ówczesna Europa, za źródło
zła w Niemczech i najgorliwszych
zwolenników Hitlera. Traktowali
ich jako wroga narodowego i klasowego, co nierzadko skutkowało
rozstrzelaniem na miejscu, bywało,
że wraz z rodzinami. W stan podniecenia wprowadzały młodziutkich
w większości żołnierzy radzieckich
portrety pruskich generałów umieszczane tradycyjnie w korytarzach
wejściowych pałaców. Strzelali do
nich, póki wszystkich nie zniszczyli
– nie wiedzieli o prusko-rosyjskim
braterstwie broni przez cały długi wiek XIX. Jeszcze gorzej, gdy
w sąsiedztwie portretów znalazły
się zdjęcia oficerów i żołnierzy
Wehrmachtu, najczęściej ostatnie
fotografie przysłane rodzicom przez
młodych ludzi z frontu.
Pałac trzygłowski był pełen jednych i drugich wizerunków, choć
można przypuszczać, że najnowsze
zdjęcia, jak gdzie indziej, ukryto.
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przez granice

Wiosna 1945 – Trzygłów
Dokończenie ze str. 17
Gdyby Rosjanie zobaczyli wszystkich umundurowanych von Thaddenów, mogłoby być jeszcze groźniej.
Czterech spośród pięciu synów
Reinolda zostało powołanych do
wojska. Trzech z wojny nie wróciło,
ginąc na froncie wschodnim: Ernst-Dietrich (ur. w 1922 r.) pod Moskwą
w 1942 r., Leopold (ur. w 1923 r.) pod
Orłem w 1943 r. i wreszcie Bogusław
(Bogislav ur. w 1927 r.) na Pomorzu
w 1945 roku. Sam Reinold, mimo
że przekroczył pięćdziesiąt lat, też
znalazł się z czasem w Wehrmachcie,
w komendanturze okupacyjnej belgijskiego miasta Lowanium (Leuven).
Próbował bronić ludności cywilnej,
a przed zajęciem miasta przez wojska
alianckie miał odmówić rozstrzelania
zakładników. Ranny na froncie zachodnim, został zwolniony do domu.

Niewiele było gorszych
nazwisk
Reinold nie powziąłby, oczywiście, tak brzemiennej decyzji, gdyby
trzeźwo nie zważył argumentów
za i przeciw ucieczce. Musiał się
orientować, jak nikłe są jej szanse.
Szybkie postępy Armii Czerwonej
i współpracującego z nią na tych
terenach Wojska Polskiego pogrążyły
zachodniopomorską administrację
w chaosie. Przestraszeni urzędnicy partyjni do ostatniej chwili
zwlekali z decyzją o ewakuacji albo naprzemiennie ją zarządzali
i cofali. Gdy w końcu oficjalnie na
ucieczkę przyzwolono, było za późno.
Wepchnąć się z własnym taborem
w zapchane drogi graniczyło z cudem. Na dodatek niekończące się

Polskie tłumaczenie opowieści biograficznej Rudolfa von Thaddena:
„Trzygłów. Z dziejów życia na Pomorzu
między Kościołem a polityką 18071948” (tłum.: Anna Wziątek) ukaże
się na początku maja w Poznaniu,
nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje 2015 (Studia Brandtiana
Translationes vol. 6).
kolumny uchodźcze posuwały się
żółwim tempem, spychane jeszcze
na pobocza przez oddziały własne
i pościgowe. Z Trzygłowa i jego najbliższych okolic udało się uciec tylko
kilku rodzinom. Wszystkie wyruszyły
wcześniej i miały dużo szczęścia.
Na samotną ucieczkę (…)
Reinold nie mógł sobie pozwolić.
Mógł natomiast liczyć na wyrozumiałość Rosjan. W okolicy wiedziano,
że nie aprobował militaryzmu. Jako
młody człowiek odmówił uczestnictwa w pojedynku, co wywołało
liczne komplikacje rodzinne i otarło
się aż o samego cesarza. W okresie
międzywojennym, już jako stateczny
czterdziestolatek i właściciel Trzygłowa, związał się z Kościołem Wyznającym. W 1934 roku został prezesem
opozycyjnego Synodu Wyznającego
w Szczecinie (…).
Wielkiego pola manewru Reinold zatem nie miał, zwłaszcza że
na pewno poważnie obawiał się
gestapo, które miało go od dawna
na oku. Nielegalnych uciekinierów
żandarmeria i gestapo traktowały bez
pardonu. Im bliżej końca wojny, tym

bardziej machina policyjna Rzeszy
się srożyła, chcąc terrorem, teraz już
także wobec własnych obywateli,
powstrzymać niechybny upadek
państwa. Ucieczka von Thaddenów
przy braku przemyślanego planu
i odrobiny szczęścia zakończyłaby
się najdalej na jednym ze ściśle
kontrolowanych mostów odrzańskich.
Wielu gorszych nazwisk nie było
w Rzeszy. Reinold doszedł zatem do
trudnego wniosku, że Rosjanie są
dla niego w danej chwili mniejszym
złem niż targany przedśmiertnymi
drgawkami reżim hitlerowski.

Opozycyjny Kościół
Po raz pierwszy o próbę zdrady
stanu gestapo oskarżyło Reinolda von Thaddena w 1937 r. Kilkudziesięciu przywódców Kościoła
ewangelickiego, wśród nich i on,
ogłosiło wtedy list otwarty, w którym
krytykowali głośny pamflet Alfreda
Rosenberga pt. Protestanccy pielgrzymi do Rzymu (Protestantische
Rompilger). Ideolog nazistowski
postulował w nim zerwanie Niemców z chrześcijaństwem, szczególnie
uderzając w naukę o grzechu i łasce
(sakramencie pojednania). W odpowiedzi władze zamknęły szczecińskie
seminarium kaznodziejskie Dietricha
Bonhoeffera w Zdrojach (Finkenwalde) i przeprowadziły szerszą akcję
zastraszania. Miejscowy żandarm
z Trzygłowa ostrzegł wprawdzie
Reinolda o przybyciu gestapo, lecz
ucieczka oznaczałaby przyznanie
się do winy i tym samym narażenie
całej rodziny. Von Thaddena przewieziono do więzienia w Szczecinie,
skąd sędzia śledczy, wobec marnych
podstaw oskarżenia, po paru dniach
go zwolnił. Przed bramą czekał już
jednak samochód gestapo, którym
przetransportowano go do aresztu śledczego w Berlinie. W jednej
z rozmów z naczelnikiem więzienia
lub jego zastępcą Reinold miał się
wyrazić, że jest pruskim szlachcicem,
a nie bydlakiem. Nie wiadomo,
w jakim dokładnie kontekście padło
to sformułowanie, lecz wszystkie
rozmowy dotyczyły zaniechania działalności w opozycyjnym Kościele.
Rzecz w tym, że sam Reinold nie
traktował jej jako opozycji wobec
państwa. Uważał, że państwo uderzając w chrześcijaństwo i podporządkowując sobie Kościoły, samo
podkopuje swoją egzystencję. W tej
sytuacji obowiązkiem wiernych,
ludzkim i obywatelskim, jest przeciwstawienie się jego zawłaszczającym
działaniom. Na dwa lata przed wojną
takie stwierdzenia wciąż jeszcze nie
oznaczały automatycznie wyroku (…).
Czas moskiewski
Reinold von Thadden przyjął
wkraczających do wsi Rosjan wraz
z dwoma radzieckimi jeńcami, oficerami Armii Czerwonej, którzy
poświadczyli jego antyfaszystowskie
stanowisko i ludzkie traktowanie
pracujących w majątku robotników
przymusowych. Mimo to, pisze autor książki, „dwie godziny później
pałac był spustoszony”. (…) Później
sytuacja w zajętym majątku z wolna
się normalizowała, co oczywiście
trzeba widzieć w kontekście ogólnego
chaosu ostatnich miesięcy wojny
i pierwszych miesięcy pokoju na
terenach wschodnioniemieckich,
które stopniowo stawały się Polską
Zachodnią. Thaddenowie wyprowadzili się z głównego gmachu pałacu,
który zajęła radziecka komendantura wojskowa. Można przyjąć, że
to go uratowało, bo inaczej uległby
dewastacji, jak wiele pałaców w sąsiedztwie, a nawet jeden z dwóch
trzygłowskich kościołów. Rozbierali
je, dodaje Rudolf von Thadden, nie
tylko Rosjanie, jak zwykło się mówić
dzisiaj w Niemczech i w Polsce.
W trudnej rzeczywistości 1945 roku
wszystko miało wartość i każdy potrzebował chociażby drewna na opał.
Co nie miało właściciela, ulegało
rozszabrowaniu.

Kominek w pałacu. Na nim herb von
Thaddenów 
Fot. Bogdan TWARDOCHLEB
Komendantura rozpoczęła rządy
na sposób arcyrosyjski – stwierdza
Rudolf von Thadden. – Mianowicie
od przestawienia wielkiego zegara
w majątku na czas moskiewski.
Współżycie starych i nowych właścicieli majątku powoli zaczynało
się jakoś układać, podobnie jak
koegzystencja okolicznych mieszkańców, którzy pochodzili dosłownie
z całej Europy. Jednak w Związku
Sowieckim, nie inaczej niż w hitlerowskich Niemczech, prawdziwa
władza należała do tajnej policji. Po
dwóch tygodniach NKWD aresztowało Reinolda von Thaddena (…).
Został wywieziony do łagru nad
Morzem Białym, w którym spędził
dziewięć miesięcy. Jako człowiek już
niemłody ciężko znosił jego trudy,
ale – pisał zaraz po powrocie do
Niemiec w ostatnich dniach grudnia
1945 roku – rosyjska służba zdrowia
traktowała go po ludzku. I dodawał
prawie niespodziewanie jak na taką
okazję: „Niemiec mógł się spodziewać zupełnie czego innego”. (…)

Robotnicy przymusowi
Ostatni Niemcy opuścili Trzygłów w 1957 roku. Pierwsi polscy
jeńcy przybyli tu jeszcze w połowie
września 1939 roku, uzupełniani
potem przez jeńców i robotników
przymusowych francuskich, jugosłowiańskich i radzieckich, głównie
rosyjskich i ukraińskich, a także
pojedynczych belgijskich i włoskich.
Niestety o losach robotników przymusowych Rudolf von Thadden nie
wie wiele. Wspomnień własnych
nie zachował, był chyba zbyt młody. We wspomnieniach rodzinnych,
zdominowanych przez zmagania
o utrzymanie majątku w sytuacji
zwiększającego się braku miejscowych robotników, którzy kolejno
są powoływani do wojska, też nie
mówi się wiele o rosnącej liczbie
robotników przymusowych. Odnosi
się wrażenie, jak gdyby robotnicy
przymusowi stanowili z punktu widzenia właścicieli majątków ziemskich nieomal naturalny dodatek
czasów wojny. Faktem jest, że byli
niezbędni dla podtrzymania produkcji rolnej (…). Niemniej używane
czasami przez autora sformułowanie
„robotnicy niedobrowolni” zdaje mi
się nazbyt eufemistyczne, zwłaszcza
że wiemy skądinąd, iż los robotników
przymusowych w majątkach ziemskich wschodnich Niemiec podczas
drugiej wojny światowej nie był
godny pozazdroszczenia. (…)
Skazani na siebie
Sprawę robotników przymusowych uwypuklam nie tylko z powodów etycznych. Wywołał mnie do tego
sam Rudolf von Thadden, stawiając
w książce fundamentalne pytanie
o kontynuacje niemiecko-polskie
w Trzygłowie, ale przecież także
szerzej na ziemiach „utraconych”
Niemiec Wschodnich, które stały
się po 1945 „odzyskanymi” Ziemiami
Zachodnimi i Północnymi Polski.

Autor zadaje je w kontekście osobliwego spotkania polsko-niemieckiego w Trzygłowie w pierwszych
miesiącach i latach po ich zajęciu
przez Armię Czerwoną. W Trzygłowie i jego sąsiedztwie, jak wszędzie
w Niemczech, szczególnie Wschodnich, mieliśmy wtedy prawdziwy
melanż narodowy. Resztki Niemców
miejscowych, niemieckich uciekinierów z Prus Wschodnich, niemieckich
ewakuantów znad Renu, Polaków
ze wszystkich stron dawnego kraju, mieszkańców całego Związku
Radzieckiego, Francuzów, Belgów,
Jugosłowian, Włochów, a nawet pojedynczych Żydów, którym się udało
w ostatniej chwili uratować z marszu
więźniów z obozu koncentracyjnego
w Stutthofie. Z czasem wszystkich
innych ubywało, przybywało zaś
Polaków.
Majątkiem trzygłowskim aż do
grudnia 1948 roku zarządzali Rosjanie, którzy pozostawali w mniej
czy bardziej jawnym konflikcie
z Polakami. Niemcy manewrowali
pomiędzy nimi, szukając wsparcia
u Rosjan w obliczu polskich prób
wysiedlenia, a u Polaków wobec
zagrożenia rosyjskimi gwałtami.
Cały ten dziwny świat, podkreśla
von Thadden, jakoś sobie w sumie radził, a nawet zaczynał ze
sobą rozmawiać. Chcąc przetrwać
straszliwą biedę i chaos 1945 roku,
gdy właściwie nie było żadnej administracji, a śmierć zbierała wciąż
ogromne żniwo, szczególnie wśród
dzieci, ludzie byli na siebie skazani.
Rywalizacja nie wykluczała współpracy. Niedalekie Mechowo, dawne
Zimmerhausen, zdawało się wręcz
„oazą pokoju”. Coraz łatwiej można
było jednak dostrzec, że Niemcy nie
mają na polskim Pomorzu żadnych
perspektyw. „Wreszcie – stwierdza
autor – pozostawała tylko nadzieja
na szybkie i znośne wysiedlenie”.
(…)
Niemałe fragmenty [książki –
p. red.] poświęcone ostatniej niemieckiej generacji trzygłowian,
a tym samym i polskim początkom
w Trzygłowie, stanowią prawdziwe

Gryf – herb Pomorza i secesyjny
witraż w trzygłowskim pałacu


Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

arcydzieło i przykład rzetelności
zawodowej. Może dlatego że Rudolf von Thadden zmaga się z tym
tematem już od drugiej połowy lat
osiemdziesiątych minionego wieku?
(…). Rozumie dobrze, że stereotypowa
wiedza o tym trudnym czasie nie ma
wiele wspólnego z rzeczywistością,
że historię zawiłych czasów tworzą
paradoksy. Niczym dawny żydowski
mędrzec wszędzie szuka „dziury
w całym”. I ją bez trudu znajduje.

Chleb od rosyjskiego
żołnierza
W pierwszych dniach 1946 roku
Rosjanie z komendantury w Trzygłowie doradzili matce Rudolfa, aby
wraz z rodziną wyniosła się możliwie
szybko za Odrę. Pewnie wiedzieli,
że trafił tam już z Rosji Reinold, ale
ujawnić tego, jakże po rosyjsku!, nie
mogli bądź nie chcieli. Pomogli im
natomiast dostać się na dworzec

w Płotach, skąd matka, syn i stara
przyjaciółka rodziny dotarli po dwóch
dniach podróży do Berlina. Jechali
przez Stargard, Krzyż i Kostrzyn, co
pozwoliło im uniknąć przejazdu
przez Szczecin, którego się bardzo
bano, szczególnie cieszącej się wyjątkowo złą sławą stacji granicznej
Gumieńce. W ostatniej krótkiej rozmowie sowiecki komendant zdradził
matce Rudolfa, co chłopiec na długo
wziął sobie poważnie do serca, że
Rosjanie wcale nie chcieli oddać
Polakom Pomorza, ale Amerykanie
tak postanowili w Poczdamie.
Czekając na przesiadkę w Stargardzie, von Thaddenowie wdali
się w rozmowę z jakimś starszym
Polakiem. Na uwagę, że zmuszeni
zostali opuścić dom w okolicach
Gryfic, odpowiedział, że właśnie w te
okolice się przenosi, dodając, iż mu
przykro, że „polityka tak zdecydowała”. Dzień później, na przejściu

Pałacowy ogród 

Fot. Bogdan TWARDOCHLEB

granicznym w Kostrzynie, polski
kolejarz nie chciał ich wpuścić do
pociągu odjeżdżającego na zachód.
Przyglądający się zdarzeniu rosyjski
żołnierz pomógł im dostać się do
wagonu i dał na drogę bochenek
chleba. (…)
6 stycznia von Thaddenowie wysiedli w Berlinie, gdzie dowiedzieli
się, że w szpitalu czeka na nich mąż
i ojciec. Amerykańscy przyjaciele
z chrześcijańskiej „międzynarodówki” zaopiekowali się nimi i wywieźli
ze strefy sowieckiej na zachód. Podczas noclegu w Brunszwiku samochód armii amerykańskiej został
okradziony i Thaddenowie stracili
resztki tego, co udało im się ocalić
z Pomorza. Jan M. PISKORSKI
(Kraków-Osnabrück
zimą 2014/2015 roku)
Powyższy tekst jest fragmentem
eseju Jana M. Piskorskiego „Niemieckie drogi. Zachodniopomorscy
von Thaddenowie między państwem
a Kościołem”, będącym przedmową
do opowieści biograficznej Rudolfa
von Thaddena „Trzygłów. Z dziejów
życia na Pomorzu między Kościołem
a polityką 1807-1948” (tłum.: Anna
Wziątek).
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