
DZIŚ, patrząc na spokojne wody 
płytkiego, mulistego i obrośniętego 
trzcinami jeziora, trudno sobie 
wyobrazić dramatyczne chwile, do 
jakich doszło 71 lat temu.

Na Pomorzu nie znajdziesz
Rogowo to dziś niewielka i dość 

zaniedbana nadbałtycka miejsco-
wość wypoczynkowa w gminie Trze-
biatów. Ze względu na znajdującą 
się tu dawniej jednostkę wojskową 
przez dziesięciolecia była niedo-
stępna dla zwykłych obywateli. 
W słynnym już Wojskowym Domu 
Wypoczynkowym „Syrena” wypoczy-
wać mogły jedynie rodziny żołnierzy.

Od kiedy wojska nie ma, Rogowo 
się zmienia. Prywatni inwestorzy bu-
dują kompleksy apartamentowców, 
a od kilku lat odbywa się tu festiwal 
„Nagle nad morzem” („Plötzlich 
am Meer”), na który zjeżdża młoda 
publiczność co najmniej w połowie 
z Berlina. Dziesiątki tysięcy młodych 
ludzi tańczących w rytm klubowej 
odurzającej muzyki na plaży, łąkach 
i polach okalających jezioro raczej 
nie interesuje się historią miejsca, 
na którym tańczą.

Jeszcze na początku lat 30. XX 
wieku wieś Kamp (Kępa), położona 

na południowym brzegu jeziora 
Resko, tuż przy ujściu tzw. Starej 
Regi, była idylliczną osadą zapo-
mnianą przez Boga, a odwiedzaną 
przez wycieczki, m.in. folklorystów 
ze Szwecji. O jej wyjątkowości sta-
nowiło trzynaście rybackich chat 
w stylu dolnosaksońskim, krytych 
trzciną, których dachy zakończone 
były drewnianymi belkami rzeźbio-
nymi w końskie łby.

Kępa, dziwna wieś o  średnio-
wiecznym rodowodzie, pojawiała się 
nawet na XVI-wiecznych mapach 
skandynawskich. Jej mieszkańcy 
utrzymywali się z rybołówstwa. Żony 
rybaków dwa razy w tygodniu sprze-
dawały na trzebiatowskim targu 
efekty nocnych połowów. W chatach, 
z których każda stanowiła niejako 
odrębne gospodarstwo, mieszkali 
i ludzie, i zwierzęta. W każdej była 
więc stajnia, pomieszczenia dla 
świń, drobiu i krów, ziemniaki prze-
chowywano obok wnęk do spania, 
a w centralnej części znajdowała 
się studnia i palenisko. W 1921 roku 
Friedrich Müller pisał: „Niedaleko 
Kołobrzegu nad brzegiem morza leży 
dziwna rybacka wioska, tak dziwna, 
że drugiej takiej nie znajdziecie na 
całym Pomorzu”.

Sielski pejzaż
Budowę nowoczesnego, na miarę 

XXI wieku, lotniska dla wodnosamo-
lotów Niemcy rozpoczęli tu w 1936 
roku. Powstała też wtedy betonowa 
droga łącząca Deep (Mrzeżyno) 
z  osiedlem i  lotniskiem, a  nawet 
doprowadzono kolejkę wąskoto-
rową, aby ułatwić transport węgla 
i  koksu do kotłowni, która zimą 
miała ogrzewać wody jeziora, żeby 
umożliwić lądowanie i start wodno-
płatów. Teren obsadzono tysiącami 
sadzonek czarnej sosny i  dzikiej 
róży, powstały stacje pomp i śluzy 
regulujące poziom wody, lotnisko na 
łąkach w pobliżu jeziora, które mogło 
być w każdej chwili zalane wodą, 
a wśród sosnowego lasu – osiedle 
dla rodzin architektów, inżynierów 
i przyszłej kadry. Zgrabne wiejskie 
domki z  elementami ryglowymi 
idealnie wpisywały się w  sielski 
pejzaż nadmorskiej osady. Powstały 
ogromne hangary dla samolotów, 
warsztaty, koszary, siedziba kadry 
oficerskiej. Samoloty lądowały na 
jeziorze lub wodach Bałtyku, skąd 
były wciągane na ląd po betonowych 
pasach, których fragmenty można 
odnaleźć jeszcze dziś. Lądujące 
wodnopłatowce utrwalił na swych 
zdjęciach słynny amerykański ma-
larz niemieckiego pochodzenia 
Lyonel Feininger, wypoczywający 
w Deep (Mrzeżyno) w międzywojniu.

Z  lotniska korzystały jednost-
ki i  szkoły pilotów. Stacjonujący 
w  Kamp żołnierze zajmowali się 

tropieniem łodzi podwodnych, wy-
szukiwaniem min i prowadzaniem 
akcji ewakuacyjnych. W czasie woj-
ny lotnisko było celem alianckich 
nalotów.

Pewno jeszcze wierzyli…
W pobliskim Kołobrzegu, Trzebia-

towie i okolicach przebywały tysiące 
dzieci ewakuowanych z zachodnich 
Niemiec w ramach akcji mającej 
uchronić je przed bombardowania-
mi. Bywało, że ewakuowano całe 
szkoły. W Trzebiatowie znaleźli się 
uczniowie i nauczyciele z Herne.

4 marca 1945 roku oddziały Armii 
Czerwonej zajęły Trzebiatów. Rita 
von Gaudecker, pisarka prowadząca 
w Mrzeżynie dom dziecka, wspomi-
na, że odgłosy wybuchów, strzały, 
krzyki gwałconych kobiet niosły 
się doliną Regi aż do Mrzeżyna. 
Widać było łuny pożarów. A jeszcze 
w maju 1944 roku mieszkańcy Trze-

biatowa brali udział jako statyści 
w  najdroższym propagandowym 
filmie III Rzeszy – „Kolbergu” Veita 
Harlana. Pewno jeszcze wierzyli 
w zwycięstwo.

Tafla jeziora Resko
Teraz szosami ciągną tłumy ucie-

kinierów, z lotniska w Kamp cały czas 
startują samoloty z ewakuowanymi, 
przeważnie dziećmi. Most powietrz-
ny, złożony z dwunastu wodnosa-
molotów, utworzono w pierwszych 
dniach marca. Obsługuje go dywi-
zjon Seenotgruppe 81. Samoloty 
Do24 latają w kierunku Dziwnowa 
i Świnoujścia. Na pokład przepiso-
wo może wejść czternaście osób. 
Jednak często upycha się nawet 
ponad sto. W Kamp panuje chaos. 
Dowożeni są kolejni uciekinierzy. 
Na slipie leży pełno porozrzucanych 
bagaży.
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przez granice
REPORTAŻ Węgry. Wolność kontrolowana. Dziennikarze na emigracji

Media pod dyktando rządu
DNI MEDIÓW

PAMIĘĆ Trauma wojny wciąż dzieli

Co się stało z dziećmi z Kamp?

2610-16-A

NOWA ustawa medialna została 
uchwalona na Węgrzech pod koniec 
2010 roku, po zaledwie kilku miesią-
cach pracy rządu Viktora Orbana. 
Zgodnie z nią utworzono m.in. jedną 
wielką spółkę skupiającą publiczne 
radio, telewizję i agencję prasową. 
Wcześniej media te funkcjonowa-
ły osobno. Miały własne zarządy, 
administrację, osobne redakcje, 
kierownictwo.

– To było bardzo sprytne posu-
nięcie – mówi Maria Geczi, 39-let-
nia dziennikarka z Budapesztu, od 
pięciu lat mieszkająca w Berlinie. 
Wcześniej przez siedem lat przygo-
towywała i współprowadziła audy-
cje polityczne w węgierskim radiu 
publicznym. – Redukcję etatów 
tłumaczono nadmiarem pracowni-
ków wykonujących tę samą pracę. 
W rzeczywistości zwolnieni zostali 
ci, którzy nie popierali polityki 
rządu. Wymieniono ich na młodych 
reporterów gotowych pracować tak 
jak życzy sobie tego Fidesz.

Łącznie pracę straciła jedna 
trzecia z  3400 pracowników me-
diów publicznych. Maria Geczi 
przebywała akurat na stypendium 
dziennikarskim w stolicy Niemiec, 
gdy dowiedziała się, że nie ma po 
co wracać do swojej macierzystej 

redakcji. Obecnie pracuje w dziale 
marketingu Filharmonii Berliń-
skiej. Jej koledzy z  Budapesztu 
przeszli do portali internetowych, 

zmienili zawód lub – jak ona – wy-
jechali za granicę.

– Oprócz kilku portali inter-
netowych niemożliwe jest w  tej 
chwili na Węgrzech obiektywne 
informowanie o tym, co dzieje się 

w  polityce, kulturze, gospodarce 
– uważa Geczi. – Nie ma obszaru, 
który nie zostałby upolityczniony. Od 
dziennikarzy oczekuje się, że będą 
bezwolnie wykonywać polecenia 
szefów związanych bezpośrednio 
z władzą.

Węgierska ustawa medialna 
nałożyła na media publiczne obo-
wiązek „wzmacniania tożsamości 
narodowej”, a dziennikarzy zobli-
gowała do „wyważonego informo-

wania”. Nad wypełnianiem tych 
zaleceń czuwa specjalny urząd 
kontrolny, również powołany przez 
rząd Orbana. Redakcjom, które 
nie stosują się do przepisów, grożą 
finansowe kary.

Trudna jest także sytuacja me-
diów komercyjnych. Ich jedyne 
źródła finansowania to przychody 
z reklam. W 2014 roku węgierski 
rząd chciał zobowiązać prywatnych 
nadawców do oddawania państwu 
w postaci podatku nawet 40 procent 
przychodów z reklam. Ostatecznie, 
po protestach środowiska i krytyce 
Komisji Europejskiej, która uzna-
ła to za działanie ograniczające 
konkurencję, wprowadzono po-
datek wynoszący 5,3 proc. Jednak 
w stacjach komercyjnych nie mogą 
reklamować się przedsiębiorstwa 
państwowe, a w tak małym kraju, 
jakim są Węgry, nie ma wielu dużych 
prywatnych koncernów gotowych 
sponsorować kosztowne kampanie 
reklamowe. Dochody mediów ko-
mercyjnych spadły więc znacznie.

– Telewizje prywatne ogranicza-
ją, a nawet zawieszają produkcję 
własnych audycji i pokazują jedynie 
seriale oraz programy rozrywkowe – 
opowiada Piroska Bakos, wcześniej 
prezenterka wiadomości telewizji 
publicznej MTV (Magyar Televizio). 
Ją także dosięgły zwolnienia. Nie 
pracuje, a  jedynie od czasu do 
czasu prowadzi imprezy biznesowe 
w Budapeszcie.

Wiadomości o  upolitycznieniu 
mediów i czystkach personalnych 
odbiły się szerokim echem w Euro-
pie Zachodniej. Na ulice Budapesztu 
na początku wychodziły tłumy, by 
zaprotestować przeciwko ograni-
czaniu wolności prasy. Dość szybko 
jednak protesty ucichły.
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Budapeszt, góra biskupa Gellerta Fot. Monika STEFANEK

W ZIMNE poniedziałkowe popołudnie 5 marca 1945 r. jezioro 
Resko Przymorskie (Kamper See) stało się grobem dla około 
osiemdziesięciorga osób, w większości dzieci, uciekających 
przed oddziałami Armii Czerwonej i koszmarem wojny.

Wieniec przy tablicach pamięci składa konsul generalna Cornelia Pieper.
 Fot. Adam LITWINOWICZ

Monika STEFANEK

KIEDY sześć lat temu do władzy na Węgrzech doszedł Viktor 
Orban, szybko zajął się podporządkowaniem sobie mediów. 
Następstwem jego działań był demontaż wolnej prasy 
i emigracja z kraju wielu dziennikarzy, którzy nie godzili się 
na pracę „po linii” rządzącej partii.

Piotr ŻAK

Europa 
na rozstajach

TAK chłodnych jak dziś rela-
cji politycznych między rządami 
Polski i Niemiec nie było po 1990 
roku. Można to zmienić, lecz pod 
warunkiem, że politycy, którzy za 
to odpowiadają, pójdą po rozum do 
głowy. Jest to konieczne, jeśli Polska 
chce mieć partnerskie kontakty ze 
światem, rozwiązywać problemy, 
jakie istnieją między nami a RFN, 
rozwijać się i na partnerskich zasa-
dach istnieć w Unii Europejskiej, 
która przetrwa, bo Europa nie chce 
katastrofy.

11-12 maja odbędą się w Lipsku 
(Saksonia) doroczne Polsko-Nie-
mieckie Dni Mediów. Ich tegoroczne 
motto brzmi: „Europa na rozsta-
jach – integracja czy wykluczenie?”. 
Debaty będą koncentrować się „na 
konflikcie między koniecznością za-
pewnienia bezpieczeństwa w Europie 
a niesienia pomocy uciekinierom”. 
W programie są też m.in. dyskusje 
o wpływie polityki na media, poli-
tyce kulturalnej w kraju sąsiada, 
polityce NATO, debaty: „Razem na 
antenie: Wrocław, Praga, Drezno 
– transgraniczna współpraca me-
diów” oraz „Energetyka i środowisko 
w Polsce i w Niemczech – inwestycje 
energetyczne na pograniczu”, którą 
poprowadzi Martin Cames (Berlin), 
od dawna przyjaciel Szczecina. Po-
znamy wyniki konkursu o Polsko-
-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. 
Wśród nominowanych są: Małgorzata 
Jurgiel i Anna Kolmer (PR Szczecin), 
Paweł Kulik i Michał Kulik (TVP 
Historia/pepe-tv.eu), Grażyna Preder 
(PR Koszalin) i Jolanta Rudnik (PR 
Koszalin).  (b)



ZNIENAWIDZIEĆ bliźniego swego jest dziecinnie łatwo: 
wystarczy go nie zauważyć, przejść obojętnie. Potem już 
idzie samo, zmienia się w  motłoch, tłum, czarną masę. 
W problem do rozwiązania.

W drugą stronę jest trudniej. Trzeba bliźniego swego 
zauważyć, wsłuchać się, spróbować zrozumieć i dostrzec 
w nim człowieka. Nie każdy chce. Nie każdy potrafi.

Potrafi Monika Lesner, polonistka, wolontariuszka, a od 
niedawna także prezes stowarzyszenia Kulturstation Löck-
nitz, inicjatorka wystawy „Uchodźcy. Droga do…”, którą 
pokazała na początku kwietnia w  Löcknitz. Nie chciała 
epatować obrazami grozy, nędzy i  upokorzenia. Wolała 
pokazać nadzieje młodej syryjskiej dziewczyny Rawan Abu 
Atta, która uciekła przed wojną do europejskiego raju. Bo 
zdjęcia ze smartfonu Rawan to prawdziwy zapis wyobrażeń 
o naszym świecie wolności i dobrobytu.

A na nich stado owiec gdzieś w Macedonii, zastawiony 
stolik w greckiej tawernie, ośnieżone szczyty słoweńskich 
Alp, a pod nimi prawie niewidoczna kawalkada autokarów. 
I maleńka, zagubiona w tej perspektywie sylwetka telefo-
nującego uchodźcy. Klimat jak z „Upadku Ikara” Breugla.

Albo wielobarwny tłum wysypujący się z  greckiego 
promu, podekscytowani ludzie z reklamówkami, w których 
być może mieści się cały ich dobytek, a w środku kadru – 
córka kurczowo trzymająca za rękę ojca o wiele bardziej 
przerażonego niż ona.

Trzeba było wielkiej empatii i kobiecego wyczucia, aby 
dotrzeć do osobistych zdjęć młodej azylantki, przełamać 

nieufność, wzbudzić zaufanie, a wreszcie entuzjazm nie-
małej grupy ludzi i przekonać ich do idei wystawy. Monice 
Lesner to się udało. Bez medialnego zadęcia, w  gronie 
osób autentycznie zainteresowanych losem uchodźców, bez 
grzania się fleszami własnej wielkoduszności…

Zdjęcia amatorskie, niekadrowane, bez założonej tezy – 
po prostu spontaniczne impresje z największego exodusu 
współczesnego świata. Nie chcą przerażać ani wzbudzać 
litości. Wstrząsają, jak niepozorne zdjęcie zniszczonego 
przez morze pontonu, porzuconego na egejskiej plaży.

Wystawa trwała zaledwie kilka godzin. Dzięki uprzejmości 
dyrektorek Biura Euroregionu Pomerania w Löcknitz, pań 
Andrei Grönwald i Diany Buche, mogła w ogóle zaistnieć 
w przestrzeni publicznej. Poprzednia lokalizacja została 
nagle i właściwie bez żadnych merytorycznych powodów 
odwołana… Ostatecznie wyszło to wszystkim na dobre, 
bo w gościnnej sali Pomeranii wywiązała się inspirująca 
dyskusja między mieszkańcami Löcknitz, gośćmi ze Szcze-
cina i kilkoma uchodźcami, w tym Rawan, która – niczym 
gwiazda – pozowała do zdjęć na tle własnych zdjęć.

Warto wspomnieć o  cichym bohaterze tej ekspozycji – 
Manfredzie Häuslerze, wolontariuszu z byłego ośrodka dla 
uchodźców w Plöwen niedaleko granicy z Polską, autorze 
przesłania prezentowanego w językach polskim i niemieckim 
na wielkiej planszy pośród azylanckich fotogramów. Zaczyna 
się od słów: „Wyobraź sobie człowieka. Człowieka, który po 
tygodniach ucieczki, głodu, pragnienia, strachu, chłodu, bez-
domności, poniewierki, wrogości, bicia, kopniaków, żebrania 
i błagania znajduje się znów w miejscu, gdzie nie rozumie ani 
gestów, ani mowy, nie potrafi odczytać pisma i gdzie ludzie 
nie są wcale serdeczni i gościnni jak w jego ojczyźnie, ale 
mrukliwi, zamknięci i  wręcz wrodzy, mimo że nie zaznali 
ani wojny, ani głodu, nie muszą znosić samowoli i  gwałtu 
i najwyraźniej korzystają z zamożności swojego kraju… I to 
jest właśnie miejsce, w którym ma zacząć swoje nowe życie. 
Musi się śpieszyć: nauczyć nowego języka, odszyfrować obcy 
alfabet, zorientować się w obcym otoczeniu i dopasować do 
nowego społeczeństwa. Na opłakiwanie utraconych bliskich 
czasu już nie starcza… I teraz wyobraź sobie, że tym człowie-
kiem jesteś Ty”.

Witold BACHORZ
PS Wystawa będzie prawdopodobnie pokazana w Berlinie, 

Szczecinie i  Pasewalku. Informacja pojawi się na stronie 
www.grenzland24.info. Organizatorzy serdecznie dziękują 
Arturowi Sawczukowi, dyrektorowi Liceum Plastycznego 
w Szczecinie, za nieodpłatne wypożyczenie sztalug, a pani 
Miłce Szelestowicz-Molskiej z Profi-Druk za druk fotogramów.

POD takim tytułem odbyło się na początku kwietnia 
w Löcknitz spotkanie informacyjne dla Polaków, 
którzy mieszkają w miasteczku i jego okolicach. 
Zostało zorganizowane przez uczestników projektu 
„perspektywa – Od pogranicza do spotkania”, 
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji, 
Integracji i Demokracji (RAA) w Meklemburgii- 
-Pomorzu Przednim.

Do organizacji spotkania skłoniła RAA napięta sytuacja 
polityczna związana z  napływem uchodźców do Europy, 
narastanie obaw i  uprzedzeń w  stosunku do nich oraz 
zauważalny wzrost niepokoju. Chodziło o  dostarczenie 
informacji, odpowiedź na wątpliwości i  pytania, przed-
stawienie najważniejszych faktów o sytuacji migracyjnej. 
Miała to być również rozmowa o uchodźcach w Niemczech.

Referentką, zaproszoną przez RAA, była Ewa Maria 
Slaska, pisarka, dziennikarka i tłumaczka, która od 1985 
roku mieszka w  Berlinie i  od wielu lat angażuje się na 
rzecz uchodźców. Opowiadała o swoich bogatych doświad-
czeniach z tym związanych.

– W pracy z uchodźcami najważniejsi są sami uchodźcy 
– mówiła. – Chodzi przecież o drugiego człowieka, który 
jest taki jak my i potrzebuje pomocy.

Skąd uciekają, dlaczego opuszczają swoje domy, czemu 
przybywają do Europy? – o  tym mówiła Monika Lesner, 
Polka pomagająca uchodźcom w Löcknitz. Podkreślała, że 
w tych sprawach, jak w każdej złożonej sprawie, pojawia się 
wiele opinii, nie zawsze potwierdzonych faktami. Posłuch 
zyskują więc także niewiarygodne historie, podsycające 
lęki i  przyczyniające się do powstawania negatywnych 
postaw społecznych.

– Niektórzy ludzie ulegają tej politycznej i medialnie 
kreowanej histerii – mówiła jedna z mieszkanek Löcknitz.

– Najlepiej jest szukać informacji u  źródła, wśród 
uchodźców i  osób, które z  nimi pracują – komentowała 
Monika Lesner. – Nadto rozmowy z  ludźmi, których nie 
znamy, same w sobie są wartością.

Spotkanie było więc okazją do przekazania informacji, 
przedstawienia faktów, omówienia doświadczeń w pracy 
z uchodźcami. Było też próbą ucięcia fali spekulacji na 
te tematy.

Było rozmową. Każdy z  obecnych mógł przedstawić 
swoje zdanie, zadawać pytania.

Zwiększone zainteresowanie losami uchodźców już 
doprowadziło do zaplanowania kilku inicjatyw na rzecz 
ich integracji.

Jedna z nich to wystawa „Uchodźcy. Droga do…”, którą 
można było obejrzeć tego samego dnia wieczorem w sie-
dzibie Euroregionu Pomerania. Została opatrzona listem 
Manfreda Häuslera, wolontariusza z ośrodka dla uchodźców 
w Plöwen. Zaczyna go zdanie Karola Wojtyły „Najgorszym 
więzieniem jest zamknięte serce”. Planowany jest pokaz 
wystawy w Szczecinie i Pasewalku.

Na spotkanie, adresowane do Polaków w Löcknitz, przyszli 
też działacze Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec 
(NPD), próbując je przerwać i obrażając obecnych na sali 
Polaków antypolskimi hasłami. Interweniowała policja. 
Sprawa odbiła się echem także w polskich mediach. Mimo 

incydentu spotkanie nie zostało przerwane. Zaczęło się 
z drobnym opóźnieniem.

Następnego dnia podobne spotkanie zorganizowano 
w  innej przygranicznej miejscowości pod Szczecinem, 
w Tantow w powiecie Uckermark (Brandenburgia). Roz-
mawiano o  współczuciu dla ofiar wojny i  solidarności 
międzyludzkiej.

Agnieszka MISIUK
 ■ Szczecinianka, pracuje w RAA w Löcknitz

W HISTORII Wrocławia i Berli-
na jest wiele postaci, których życie 
wiąże się z oboma miastami. Mogą 
być one częścią współczesnych rela-
cji polsko-niemieckich i opowieści 
o nich. Bez wątpienia taką posta-
cią jest niemiecki teolog, pastor, 
członek opozycji antyhitlerowskiej 
Dietrich Bonhoeffer, kluczowa po-
stać tzw. Kościoła Wyznającego, 
będącego w opozycji do prohitle-
rowskiego protestanckiego Kościoła 
Rzeszy. Biografia Bonhoeffera nie 
tylko łączy oba miasta przez fakt 
narodzin we Wrocławiu i  pracy 
nad Szprewą, lecz także za względu 
na dzisiejszą pamięć o nim. Przed 
laty postawiono przed Kościołem 
Syjonu (Zionskirche) w  Berlinie 
pomnik Bonhoeffera, a  kilka lat 
później jego replika stanęła we 
Wrocławiu, w  pobliżu kościoła  
św. Elżbiety. Ponieważ polskie-
mu czytelnikowi karta opozycyj-
na berlińskiego Kościoła Syjonu 
jest raczej nieznana, postument 
Bonhoeffera może być ciekawym 
pretekstem do pokazania tego waż-
nego aspektu dziejów Niemiec 
w XX wieku.

*  *  *
Kościół znajduje się przy placu 

o tej samej nazwie. Na początku lat 
30. XX wieku Dietrich Bonhoeffer 
był tam wikarym. Z kolei w drugiej 
połowie lat 80. XX wieku w pomiesz-
czeniach probostwa działała tzw. 
Biblioteka Środowiskowa (Umwelt-
-Bibliothek), która skupiała opozycję 
antysystemową w NRD. Wydawano 
tam czasopisma bezdebitowe, or-
ganizowano dyskusje i  spotkania 
autorskie, swoje prace wystawiali 
artyści represjonowani przez reżim 
enerdowski. W bibliotece można było 

korzystać z  książek gdzie indziej 
niedostępnych. Postawiła ona sobie 
za cel złamanie monopolu państwa 
na informacje z  takich dziedzin, 
jak: prawa człowieka, polityka na 
rzecz pokoju, ochrona środowiska.

*  *  *
W listopadzie 1987 roku władze 

postanowiły zamknąć bibliotekę. 
STASI dokonała na plebanii re-

wizji. Aresztowano siedem osób. 
Działania te wywołały protesty. 
Organizowano pikiety, wywieszano 
transparenty, prowadzono mo-
dlitwy. Sprawa wywołała spore 
zainteresowanie w  RFN. Osoby 
prowadzące bibliotekę otrzymały 
wsparcie wiernych i  zwierzch-
ników Kościoła. Pod naciskiem 
publicznych protestów władze 
zwolniły aresztowanych. Wypadki 
te były jednym z  impulsów pro-
wadzących do tworzenia się grup 

opozycyjnych w innych miastach 
wschodnioniemieckich.

*  *  *
W 1988 roku rzeźbiarz Karl Bie-

dermann zaprojektował pomnik 
z brązu poświęcony Bonhoefferowi. 
Miał on stanąć przed świątynią, 
z którą duchowny był związany. Jest 
to bezgłowy tors przeobrażający 
się w krzyż. Jeśli stanie się z boku, 
przypomina klęczącą i modlącą się 
postać. Władze NRD długo nie zga-
dzały się na postawienie pomnika. 
Pojawił się w tym miejscu dopiero 
10 lat później, w 1997 roku.

*  *  *
Dwa lata później z inicjatywy 

Towarzystwa im. Bonhoeffera we 

Wrocławiu, a zwłaszcza jego sekre-
tarza generalnego Janusza Witta, 
odsłonięto we Wrocławiu przed 
kościołem św. Elżbiety replikę ber-
lińskiego pomnika. W stolicy Nie-
miec informuje o tym dwujęzyczna 
polsko-niemiecka tablica. We Wro-
cławiu informacje o siostrzanym 
berlińskim pomniku umieszczono 
na chodniku, obok pomnika, także 
po polsku i niemiecku. Kilka lat 
wcześniej z inicjatywy towarzystwa 
na domu rodzinnym Bonhoeffe-

rów we Wrocławiu zawieszono 
pamiątkową tablicę (ul. Bartla 7, 
dawniej Am Birkenwäldchen 7).

*  *  *
Berliński pomnik pochodzą-

cego z  Wrocławia duchownego 
był bardzo ważny dla jednego 
z największych polskich poetów 
XX w. Tadeusza Różewicza. Spa-
cerując po mieście, często koło 
niego przechodził. Bonhoefferowi 
poświęcił jeden ze swych wierszy.

Warto go przypomnieć w cza-
sach, gdy refleksja nad przyzwo-
itością, godnością, szacunkiem 
i miłością bliźniego powinna być 
potrzebą codzienną.

Bonhoeffera spotkałem 
we Wrocławiu

zacznij od początku
zacznij jeszcze raz mówił do mnie
naukę chodzenia
naukę pisania czytania
myślenia
trzeba się z tym zgodzić
że Bóg odszedł z tego świata
nie umarł!
trzeba się z tym zgodzić
że jest się dorosłym
że trzeba żyć
bez Ojca
i mówił jeszcze
że trzeba żyć godnie
na świecie bezbożnym
nie licząc na karę ani nagrodę.

Krzysztof RUCHNIEWICZ
 ■ Historyk, profesor, publicysta, 

dyrektor Centrum im. Willy’ego 
Brandta we Wrocławiu

*  *  * 
Znane są również oczywiście 

związki Dietricha Bonhoeffera ze 
Szczecinem i Pomorzem. W Szcze-
cinie przypomina o  nich kamień 
i krzyż ustawione przy ul. Jabłoniowej 
w Zdrojach (dawne Finkenwalde), 
w miejscu, gdzie w latach 1935-37 
znajdowało się Seminarium Ka-
znodziejskie założone przez Bon-
hoeffera, jak też Centrum Spotkań 
jego imienia przy Jasnych Błoniach, 
miejsce dorocznych konferencji 
Bonhoefferowskich.  (b.t.)

W KOTLE nad ogniskiem go-
tuje się zupa fasolowa. Widzowie 
Teatru Kanał (Kanaltheater) jeden 
za drugim wchodzą za metalowe 
ogrodzenie terenu dworca kole-
jowego. Jest wśród nich kilkoro 
dzieci, którym dorośli objaśniają, 
czym w czasach narodowego socja-
lizmu były obozy koncentracyjne. 
Nikt nie domyśla się dokładnie, 
gdzie są i  jak będzie przebiegał 
spektakl, w którym wezmą udział.

Gdy chwilę później godzina 17 
wyznacza początek, na kamien-
ny plac wchodzą młode kobiety 

i młodzi mężczyźni w szarych swe-
trach z  kapturami. – „Chodźcie 
bliżej – Kommen sie näher” – woła 
jedna z kobiet. Kilkoro młodych 
aktorów jest z tyłu, za publiczno-
ścią. Niczym więźniowie obozu 
jak echo powtarzają te słowa. 
Obozowe baraki są za metalowym 
ogrodzeniem. Dziś jest w  nich 
siedziba Stowarzyszenia Kultury 
i Młodzieży „Exil”. We wrześniu 
1944 roku przywieziono tu pierw-
szych więźniów z  Ravensbrück, 
głównie młode kobiety. Pracowały 
w  zakładach Ardelt-Werke przy 
montażu elementów uzbrojenia. 
Było ich około ośmiuset. Były 
różnych narodowości.

Aktorzy zabierają widzów w dro-
gę. Zatrzymują się najpierw przed 
małym barakiem, gdzie zawieszono 
nazwiska więźniów. Jeszcze mrocz-
niej jest w następnym baraku, byłej 
pralni. Widzowie przeciskają się do 
środka. Z głośnika słyszą opowieść 
o drodze kobiet do obozu. Aktorzy 
spokojnie powtarzają fragmenty 
tekstu. Wyraziście brzmią zdania 
o  okrucieństwie. Są prawdziwe. 
Wzięto je ze wspomnień więź-
niów. Mrok i ciasnota. Jest klau-
strofobicznie, zwłaszcza gdy się 
wie, że kiedyś więźniarki były 

stłoczone w tym właśnie miejscu 
jak zwierzęta.

Upiorna wędrówka przerywa 
się na placu za barakami, lecz 
tylko na chwilę. Pod wolnym już 
niebem, lecz jednak wciąż w nie-
woli, którą symbolizują ogrodze-
nia z metalowych prętów, młodzi 
aktorzy opowiadają o codziennym 
życiu w obozie. Po niemiecku i po 
polsku, bo większość więźniarek 
była z Polski, mówią o przemocy, 
głodzie, o piosenkach śpiewanych 
wspólnie, by nawzajem dawać 
sobie nadzieję.

Nagle aktorzy zaczynają mówić 
własnymi zdaniami. Komentują 
opowieści więźniów, podkreślają, 

jak niepojęte są dziś wydarzenia, 
które rozegrały się tu rzeczywiście, 
jak niewyobrażalne są podobne 
przeżycia.

Aktorzy zabierają widzów do 
hal Ardelt Werke, gdzie więź-
niowie pracowali do wycieńcze-
nia. Prowadzą ich w  rytm kro-
ków marsza, jakby nie chcieli 
pozwolić, by odczucia więźniów 
idących przymusowo do pracy 
można było przeżyć zbyt łatwo. 
Jakby chcieli je oddać najbardziej  
przejmująco.

Udaje im się to także w wielkiej 
hali mającej 20 tysięcy mkw. po-
wierzchni, gdzie kobiety pracowały 
w dwunastogodzinnych szychtach…

Za metalowymi sztachetami 
aktorzy mówią coraz głośniej, dys-
kutują, mikrofony wzmacniają 
głos… Wybiegają na wolność!

Jednak ich droga się nie koń-
czy. Nie chcą zostawiać widzów 
z przerażaniem malującym się na 
twarzach. Prowadzą ich do ośrodka 
„Exil” na punkowy koncert. To 
wywołuje aplauz. Dopiero teraz 
żegnają publiczność.

Marco MARSCHALL
 ■ Artykuł ukazał się w dzienniku 

„Märkische Oderzeitung” 11 kwiet-
nia br. Tłumaczenie i przedruk za 
zgodą autora.

*  *  *
W spektaklu wykorzystano 

wspomnienia więźniarek: Wa-
cławy Gałęzowskiej, Janiny Wy-
rzykowskiej, Marianny Bogusz, 
które kilka lat temu ponownie 
były w Eberswalde. Pojechały tam 
na zaproszenie Centrum na rzecz 
Kultury Demokratycznej, Pracy 
z  Młodzieżą i  Szkoły (Zentrum 
für demokratische Kultur, Jugen-
darbeit und Schule) na otwarcie 
poświęconej im wystawy.

W spektaklu grali aktorzy Ka-
naltheater, uczniowie Gimnazjum 
im. Mieszka I  w  Cedyni, szkół 
w  Eberswalde i  Finnow, goście, 
a wśród nich Sarah Pollnow, na-
uczycielka z Settle. Próby trwały 
dwa tygodnie.

Występowali: Abdirahman 
Mohamoud Aden, Pia Bestritzki, 
Zoë Clift, Izabela Grempka, Katja 
Kettner, Richard Kettner, Laura 
Kubitzke, Oliwia Kurnik, Jacqu-
eline Sophie Pawliczek, Rahel 
Thomé, Wiktoria Walczak, Marlena 
Wessollek, Paulina Wujko, Natalia 
Zielińska, inni.

Grupa punkowa: Franziska 
Brose, Buche, Lars Kroll, Paweł 
Pawłowski.

Reżyseria: Heike Scharpff, 
scenariusz: Ewa Czerwiakowski 
(Berlin), przestrzeń, scenogra-
fia: Andreas Knitz, wideo: Moritz 
Springer, dźwięk: Ansgar Tappert.
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SPOTKANIA  Uchodźcy w Niemczech

Co powinniśmy o nich wiedzieć?
ESEJ  Bliźniacze pomniki w Berlinie i Wrocławiu

Trzeba żyć godnie

FOTOGRAFIE  Monika Lesner i Rawan Abu Atta

Wyobraź sobie człowieka
NAGRODY  

Prestiżowe wyróżnienia

PAMIĘĆ  Poświęcone więźniarkom KZ Eberswalde

Teatr w strefie grozy

Dokończenie ze str. 11
– Właściwie nie było protestów 

dziennikarzy. Związki zawodowe 
też nie starały się wiele zrobić – 
wspomina Maria Geczi. – Czasem 
mam wyrzuty sumienia, że nie wal-
czyliśmy z większą determinacją. 
Zabrakło zawodowej solidarności.

W gronie dziennikarzy, którzy 
wyemigrowali do Berlina, jest 
też Agnes Szabo. Do 2012 roku 
pracowała jako wolny strzelec dla 
redakcji kulturalnej węgierskiej 
telewizji. Pracę tę łączyła z zawo-
dem nauczycielki j. niemieckiego.

– Fidesz zlikwidował redakcję 
kulturalną. Tematy te przejęli 
koledzy z  innych działów – mówi 
42-letnia Szabo. – Jednocześnie 
firmy, w których prowadziłam lekcje 
języka niemieckiego, zgodnie z wpro-
wadzonymi przez rząd przepisami 
straciły możliwość odpisywania 
kosztów ponoszonych na kursy języ-
kowe dla pracowników. W krótkim 
czasie straciłam więc oba źródła 
utrzymania i byłam zmuszona albo 
dopasować się do nowej polityki, 
albo szukać szansy za granicą. Bez 
zastanowienia wybrałam to drugie.

Dzisiaj Agnes Szabo uczy w Ber-
linie języka niemieckiego uchodź-
ców. Pracuje też jako dziennikarka 
dla mediów niemieckich. m.in. 
dziennika „die taz” i  magazynu 
„Der Freitag”. Na Węgry wracać 
nie zamierza.

– Na Węgrzech przeszkadza mi 
mentalność. Społeczeństwo jest 
podzielone jak nigdy przedtem – 
mówi. – Widać to nawet w moim 
rodzinnym domu. Co wieczór w jed-
nym pokoju telewizję komercyjną 
ogląda moja matka sympatyzująca 
z  lewicą, a  w  drugim telewizję 
publiczną ogląda ojciec, zwolennik 
partii Orbana. Na koniec wieczoru 
siadają razem i kłócą się do nocy 
o to, która stacja ma rację, a która 
manipuluje opinią publiczną. Tak 
wygląda codzienność w wielu do-
mach. Nie chcę brać w tym udziału.

Podobną drogę przeszła Hanna 
Ongjerth, dziennikarka lewicowego 
dziennika „Nepszabadsag”.

Germanistka z  wykształcenia 
prowadzi dziś w  Berlinie kursy 
integracyjne dla obcokrajowców. 
Ze stolicy Niemiec pisze też teksty 
dla swojej redakcji w Budapesz-
cie. Krytykująca politykę Orbana 
gazeta „Nepszabadsag” zmaga się 
jednak z coraz większymi kłopo-
tami finansowymi.

– Nie wyjechałam z Węgier ze 
względów politycznych – przyznaje 
Hanna Ongjerth. – Ale to właśnie 
sytuacja polityczna sprawia, że nie 
zamierzam tam w najbliższym cza-
sie wracać. Wrócę być może wtedy, 
gdy zmienią się realia. Chociaż 
sprzątanie tego, co zrobił Fidesz, 
może potrwać nawet pokolenie.

Monika STEFANEK

Media  
pod dyktando rządu

UPAMIĘTNIENIEM losu więźniów byłego obozu 
koncentracyjnego w Eberswalde, filii KZ Ravensbrück, 
zmieniającym widzenie świata, określili sztukę „Verschleppt 
Jung ohne Ich” („Wywieźli – sama – nic – ja”) jej autorzy. 
Ten, kto był na kwietniowej premierze i kilku kolejnych 
przedstawieniach spektaklu, w którym grali uczniowie z Cedynii 
i Eberswalde, przeżył wstrząsające przypomnienie ciemnego 
rozdziału historii miasta.

O ZWIĄZKACH między Wrocławiem a Berlinem można wiele 
napisać. Historia obu miast zawiera zarówno elementy wspólne, 
jak i oczywiście wyraźnie odmienne. Przy wszystkich różnicach 
jedna wydaje się najistotniejsza: Wrocław jest starszym 
miastem, a jego początki lokują się w mrokach wczesnego 
średniowiecza. Jednak to Berlin stał się milionową metropolią 
i w końcu stolicą wielkiego państwa.

Pomnik Dietricha Bonhoeffera przed 
Kościołem Syjonu w Berlinie

Pomnik Dietricha Bonhoeffera przed 
kościołem św. Elżbiety we Wrocławiu

Ewa Slaska (z prawej) i Monika Lesner Fot. Agnieszka MISIUK

Otwarcie wystawy w siedzibie Pomeranii Fot. Witold BACHORZ

Krzyże  
w Siekierkach
V W minioną sobotę uczczono 
pamięć bohaterów forsowania Odry 
wiosną 1945 r. W Siekierkach, gdzie 
spoczywają, złożono wieńce, odpra-
wiona została msza św., odsłonięto 
kwaterę krzyży z dawnego cmenta-
rza, wydobytych z Odry. Na tablicy, 
pod słowami Jana Pawła II: „Wojna 
jest zawsze porażką ludzkości” jest 
napis: „Krzyże tu postawione znajdo-
wały się pierwotnie na cementarzu 
wojennym żołnierzy I Armii Wojska 
Polskiego. Porzucone i zapomniane 
zostały wydobyte i ocalone dzięki 
troskliwości społeczności lokalnej. 
Niech przywołują pamięć niezna-
nych żołnierzy, którzy tutaj zginęli 
w 1945 roku, i wszystkich ofiar II 
wojny światowej”.
 � Fot.�Robert�RYSS�(„Gazeta�Chojeńska”)

9 MAJA Nagrodę Uniwersy-
tetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą odbierze 
prof. Anna Wolff-Powęska, histo-
ryk, wieloletni dyrektor Instytutu 
Zachodniego w Poznaniu, autorka 
podstawowych prac dotyczących 
jednoczenia się Niemiec, stosun-
ków polsko-niemieckich, współ-
czesnej kultury pamięci. Laudację 
wygłosi slawista i polonista, prof. 
Heinrich Olschowsky. Dotychczas 
Nagrodę Viadriny otrzymali m.in.: 
Karl Dedecius, Günter Grass, 
Adam Michnik, Adam Krzemiń-
ski, Tadeusz Mazowiecki, Volker 
Schlöndorff, Krzysztof Penderecki.

Tegorocznymi laureatami Na-
grody Książkowej im. Georg Dehio, 
przyznawanej przez Niemieckie 
Forum Kultury Europy Wschod-
niej, zostali: wrocławski pisarz 
Marek Krajewski, autor powieści 
kryminalnych, których akcja dzie-
je się w niemieckim Wrocławiu, 
oraz historyk i dziennikarz Cord 
Aschenbrenner, autor monografii 
„Das evangelische Pfarrhaus. 300 
Jahre Glaube, Geist und Macht: 
eine Familiengeschichte” („Ewan-
gelicka plebania. 300 lat wiary, 
duchowości i  władzy: opowieść 
rodzinna”), omawiąjącej dzieje 
Hoerschelmannów, dynastii pa-
storów wywodzących się z Esto-
nii. Nagroda zostanie wręczona  
6 października w Berlinie.  (b)

Prof. Anna 
Wolff-Powęska
 Fot. Archiwum

Marek Kra-
jewski
Fot.�Wojcich�KARLIŃSKI

Cord Aschen-
brenner
 Fot. Viola ENGEL

Za metalowymi sztachetami aktorzy mówią coraz głośniej...  Fot. Marco MARSCHALL



O RÓŻNYCH aspektach rela-
cji wrocławsko-berlińskich pisze 
w książce dwudziestu dwóch au-
torów z Polski i Niemiec, a wśród 
nich były przewodniczący Bunde-
stagu Wolfgang Thierse, enerdow-
ski opozycjonista Wolfgang Tem-
plin, pisarze: Artur Becker, Mag-
dalena Parys i Roswitha Schieb, 
historycy: Krzysztof Ruchniewicz 
i Robert Żurek oraz współtwórca 
ośrodka „Pogranicze” Krzysztof 
Czyżewski. Książkę dopełnia fo-
tograficzna opowieść berlinianki 
Ann-Christine Jansson o Wrocła-
wiu i wrocławianki Alicji Kielan 
o Berlinie.

Pociąg do Kultury, który będzie 
kursował do 25 września, ma 
umożliwić berlińczykom udział 
w weekendowych imprezach Euro-

pejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016. Nadto Berlin i  Wrocław 
organizują w  tym roku ważne 
wspólne przedsięwzięcia. Od 9 
maja do 13 lipca w  obu mia-
stach będzie działała Luneta, 
dzięki której we Wrocławiu bę-
dzie można podglądać Berlin, 
a  w  Berlinie Wrocław. Luneta 
stanie w obu miastach (przy Dwor-
cu Friedrichstraße w  Berlinie 
i  przed Dworcem Głównym we 
Wrocławiu), a  będą to błękitne 
namioty w kształcie kopuł, mające 
wysokość 6 metrów i szerokość 12 
metrów, w których organizowane 
będą wystawy, spotkania, koncerty, 
debaty. Intrygująco zapowiada się 
m.in. tydzień objaśniania dziejów 
Polski przez słynny Klub Polskich 
Nieudaczników z Berlina. Będą 

organizowane przedsięwzięcia 
popularyzujące naukę. W  obu 
miastach trwa całoroczny festiwal 
tańca „In Between Festival”.

Z inicjatywy działającego 
w Poczdamie Niemieckiego Fo-
rum Kultury Europy Wschodniej 
ukazał się bogato ilustrowany 
przewodnik po Wrocławiu zatytu-
łowany „Ein kunstgeschichtlicher 
Rundgang durch die Stadt der 
hundert Brücken” („Artystyczno-
-historyczny spacer przez miasto 
stu mostów”). Jego autorką jest 
popularna pisarka i  eseistyka 
Roswitha Schieb, jednocześnie li-
teraturoznawczyni, historyk sztuki 
i publicystka. W jej bogatym dorob-
ku jest książka o Śląsku i Galicji, 
poruszająca m.in. problem powo-
jennych przesiedleń Polaków na 
zachód, jest „Literacki przewodnik 
po Wrocławiu” i  głośna kilka lat 
temu monografia, wydana z okazji 
jubileuszu Berlina, zatytułowana 
„Co drugi berlińczyk. Śląskie śla-
dy nad Szprewą” („Jeder zwite 
Berliner. Schlesische Spuren an 
der Spree”).  (b.t.)

Redakcja Bogdan Twardochleb
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 ■ WE Frankfurcie nad Odrą 
zaczyna się 29 kwietnia (piątek) 
czwarty festiwal „ART an der 
Grenze” („Sztuka na granicy”). 
Potrwa do 21 maja. W programie 
są wystawy malarstwa, rzeźby, 
fotografii, poetycki slam, wieczory 
literacke, koncerty, debaty i Kri-
mi-Dinner. Szczegóły: art-an-der-
-grenze-ffo.weebly.com

 ■ W  MUZEUM Miejskim we 
Wrocławiu do 31 lipca trwa 
wystawa „Artyści żydowscy mię-
dzywojennego Wrocławia”. Po 
raz pierwszy od 85 lat (!) można 
zobaczyć obrazy i grafiki Heinri-
cha Tischlera (1892-1938), ucznia 
wybitnego architekta Hansa Po-
elziga oraz słynnego malarza 
Otto Müellera. Prezentowana 
ekspozycja jest pierwszym od 
85 lat wrocławskim pokazem 
twórczości Heinricha Tischlera.

 ■ WARSZTATAMI Orkiestrowymi 
Szczecińskiej Młodzieżowej Or-
kiestry Kameralnej SMOK, które 
poprowadzi prof. Jan Stanienda (!), 
zaczyna się 4 maja w Przelewicach 
II Europejski Festiwal im. Carla 
Loewego, organizowany w roku 
220-lecia urodzin kompozytora. 
Odbędą się także kursy interpre-
tacji jazzowej, aktorsko-wokalnej, 
fortepianowej, organowej i otwarte 
wykłady. Cykl koncertów, które 
potrwają do połowy czerwca, 
zainauguruje 7 maja (filharmo-
nia w  Szczecinie) koncert Jana 
Staniendy i SMOK-a.

 ■ „TWARZE 12 marca 1945 
roku” – nowa wystawa stała 
poświęcona pamięci ofiar na-
lotu na Świnoujście, wówczas 
Swinemünde, czynna jest na 
Cmentarzu Wojennym Golm 
w Kamminke pod Śwnoujściem.

 ■ „DEUTSCH-POLNISCHE 
Verflechtungen – Sploty polsko-
-niemieckie” to tytuł spotkania 
w dworku Ramin pod Löcknitz 
25 maja (godz. 19). Paweł i Mi-
chał Kulikowie pokażą tam swój 
film „Sploty jednego warkocza” 
(„Verflechtungen lines Zopfes”) 
poświęcony Britcie Wuttke, pisar-
ce urodzonej w 1940 r. w Misroy, 
wychowanej w Międzyzdrojach, 
mieszkającej w Berlinie.

 ■ W  MUZEUM w  Pasewalku 
czynna jest wystawa „Sąsiad 
z  papieru” („Nachbar aus Pa-
pier”) prezentująca postrzeganie 
się Polków i Niemców w zwier-
ciadle polskiej i niemieckiej prasy 
pomorskiej w latach 1945-1980.

 ■ OGRÓD Zoologiczny w Uec-
kermünde, czynny codziennie 
(godz. 10-18), zaprasza na rodzin-
ne majówki 1 maja, 5 maja (Dzień 
Wniebowstąpienia), 8 maja (w 
Niemczech Dzień Matki) i 15-16 
maja (Zielone Świątki). Boga-
ty program, pokazy karmienia 
zwierząt: wydr (godz. 11), lam 
i ich potomstwa (godz. 13), uisti 
białouchych i potomstwa (godz. 
13.15), lwów (godz. 14), surykatek 
z  małymi (godz. 14.15), dingo 
(godz. 14.30), alpak (godz. 15). 
Ogród zachęca do udziału w kon-
kursie fotograficznym (nagrody!).

 ■ KUNST Offen – Sztuka Otwar-
ta to doroczne prezentacje galerii 
sztuki w Meklemburgii-Pomorzu 
Przednim w dniach Zielonych 
Świątek (14-16 maja). Swoje 
pracownie otwierają też artyści 
w  miastach, miasteczkach, na 
wsiach. Wstęp wolny. Szczegó-
ły (Pomorze Przednie): www.
vorpommern.de/kunstoffen-in-
-vorpommern.

WYBIERZMY SIĘ

Dodatek „przez granice” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A w Euroregionie Pomerania).

SPOTKANIA  Berlin – Wrocław

Historia oddziaływań

Co się stało z dziećmi z Kamp?
Dokończenie ze str. 11

5 marca o godz. 14.30 startuje 
Do24 T-3 (nr 1151). Prowadzą go 
piloci Erich Schulz i Ernst Schütt 
oraz mechanik i radiotelegrafista. 
Na pokładzie jest ponad siedem-
dziesięcioro dzieci, opiekunki 
i  pielęgniarki. Samolot, mimo 
trudności, wznosi się z tafli jeziora 
Resko…

Po chwili, gdy prawdopodobnie 
część osób w panice przemieszcza 
się na tył maszyny, co powoduje 
utratę stabilności, spada z osiem-
dziesięciu metrów do jeziora.

Ocalała tylko jedna osoba. 
Z  wraku wydostała się kobieta, 
którą uratowali świadkowie ka-
tastrofy. Szybko pojawiły się też 
głosy o zestrzeleniu samolotu przez 
Rosjan. Akcję ewakuacyjną zakoń-
czono 6 marca. Wojsko opuściło 
koszary. Okoliczni mieszkańcy ru-
szyli na szaber. Rita von Gaudecker 
wspomina o dywanach, lustrach, 
naczyniach, czekoladzie, puszkach 
z  żywnością, które mieszkańcy 
Deep ciągnęli wózkami do domów. 
Wkrótce i  oni musieli opuścić 
dzisiejsze Mrzeżyno i Rogowo.

Lokalizacja wraku
Toczyły się walki o Kołobrzeg, 

gdy tuż po 6 marca Rosjanie wkro-
czyli do Kamp. 17 marca Polscy 
ułani dokonali w  Mrzeżynie za-
ślubin z morzem, dzień wcześniej 
niż w Kołobrzegu.

Koszary w  Kamp zajęły woj-
ska radzieckie. Latem 1945 roku 
na powierzchnię jeziora zaczęły 
wypływać ciała osób z wraku do-

rniera. Dowódca jednostki rozkazał 
żołnierzom ich pochowanie.

Katastrofa przez dziesięciole-
cia budziła wyobraźnię. Pojawiła 
się nawet plotka o bursztynowej 
komnacie, która jakoby miała 
być transportowana samolotem. 
Pierwsze ekspedycje badawcze 
rozpoczęto w 1987 roku. W 2009 
roku podjęto kolejną wyprawę, 
podczas której zlokalizowano wrak, 
wydobyto jego fragmenty i rzeczy 
osobiste pasażerów. Na skutek 
zawiłych spraw finansowych za-
przestano prób wydobycia resztek 
wodnopłatowca.

Pamięć, która trwa
Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych im. Zbigniewa Herber-
ta w  Trzebiatowie od kilku lat 
uczestniczy w polsko-niemieckim 
projekcie „Dzieci z Kamp”. 5 marca 
tego roku tuż nad brzegiem jezio-
ra odsłonięto pamiątkowy krzyż 
i  dwujęzyczne tablice mówiące 
o  tragedii dorniera. W  uroczy-
stości uczestniczyli m.in.: konsul 
generalna Niemiec w  Gdańsku 
Cornelia Pieper, Markus Meckel, 
przewodniczący Niemieckiego 
Związku Ludowego Opieki nad 
Grobami Wojennymi, były przewod-
niczący grupy parlamentarnej ds. 
kontaktów z Polską w Bundesta-
gu, wicemarszałek województwa 
Jarosław Rzepa. Nabożeństwo 
ekumeniczne odprawili: ks. Hen-
ryk Wejman, biskup pomocniczy 
szczecińsko-kamieński, ks. Bohdan 
Feciuch, proboszcz parafii grecko-
katolickiej w Trzebiatowie, pastor 

Sławomir Sikora, proboszcz parafii 
luterańskiej, i  pastor Hans-Udo 
Vogler z Niemiec, rodowity trze-
biatowianin i  przyjaciel miasta. 
Młodzież z Polski i Niemiec ułożyła 
symboliczne serce z pomalowanych 
kamieni.

Niechciana pamięć
Mieszkańcy Trzebiatowa, Mrze-

żyna i Rogowa są jednak w więk-
szości przeciwni upamiętnianiu 
ofiar katastrofy. Tłumacząc swoje 

opinie, odwołują się do czasów 
ostatniej wojny. Jednak wymagając 
poszanowania grobów naszych 
bliskich, np. na Kresach, powin-
niśmy zadbać o  groby tych, dla 
których ostatnim domem stało 
się Pomorze. Czy trauma drugiej 
wojny światowej nadal powinna 
przesłaniać dramat dzieci, które 
przed nią uciekały?

Piotr ŻAK
 ■ Historyk, opiekun muzeum 

w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

PROPOZYCJE

Markus Meckel (z prawej), przewodniczący Niemieckiego Związku Ludowego 
Opieki nad Grobami Wojennymi, i wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa 
przy tablicy pamiątkowej w języku polskim Fot. Adam LITWINOWICZ

Prom przez Odrę

WZNOWIŁ rejsy po zimowej 
przerwie prom „Bez Granic” łączą-
cy Güstebieser Loose i Gozdowice. 
Przewozi pieszych i  rowerzystów 
(bilet: 75 centów) oraz auta do 3,5 
ton (bilet: 2,5 euro).

Prom będzie kursował codziennie 
(oprócz poniedziałków) do końca 
października. Rejsy mogą zostać 
wstrzymane z  powodu wysokiego 
stanu wód Odry i silnego wiatru.

Do końca kwietnia z  Gozdowic 
prom odbija od godz. 8 do 18 o peł-
nych godzinach, z Güstebieser Loose 
co godzinę od 8.10 do 18.10. W ma-
ju dojdą rejsy z Gozdowic o godz. 19 
i z Güstebieser Loose o godz. 19.10, 
a w czerwcu i lipcu o godz. 20 z Goz-
dowic i o godz. 20.10 z Güstebieser 
Loose. W sierpniu i wrześniu rejsy 
jak w maju, a w październiku ostatni 
rejs o godz. 16 z Gozdowic i dziesięć 
minut później z Güstebieser Loose. 
W październikowe weekendy (piątki-
-niedziele) ostatnie rejsy odpowiednio 
o godz. 16 i 16.10.

Prom nie kursuje 16 maja (Zielo-
ne Świątki) i 3 października (Święto 
Zjednoczenia Niemiec).

JUTRO w siedzibie Kulturprojekte Berlin będzie 
zaprezentowana dwujęzyczna książka „Wrocław i Berlin. 
Historia wzajemnych oddziaływań” („Berlin und Breslau. Eine 
Beziehungsgeschite”), której redaktorami są znani publicyści: 
Mateusz Hartwich (Wrocław) i Uwe Rada (Berlin). 30 kwietnia 
pojedzie z Berlina do Wrocławia inauguracyjny weekendowy 
Pociąg do Kultury (Kulturzug).


