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Zapomniana granica
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Szczecinianie 
stracili prymat

Od Redakcji
Wydarzenia bieżące i  niedo-

bre prognozy dla świata (zanie-
czyszczenie środowiska, globalne 
ocieplenie) potęgują niepokój 
o przyszłość. Przed światem na-
rastają problemy, które światowa 
społeczność musi rozwiązywać 
razem. Gdy tak bardzo trzeba 
troszczyć się o  przyszłość, czas 
zamykać spory o przeszłość. Świat 
potrzebuje pokoju.

11 listopada Polska będzie 
świętować 100-lecie odzyskania 
niepodległości. Dzień ten dla 
Niemców ma inne znaczenie. 
Ale 11 listopada to także 100-lecie 
rozejmu w  Compiegne – święto 
pokoju.

Dlatego wspólnie postanowi-
ły go uczcić chóry ze Szczecina 
i Hamburga. Z orkiestrą z Ham-
burga przygotowały koncert „Mu-
zyczny znak pokoju” i wystąpiły 
z  nim w  Szczecinie, a  10-11 li-
stopada zaprezentują w Itzehoe 
i Hamburgu podczas uroczystości 
z okazji 100-lecia niepodległości 
Polski. Głównym jego punktem 
jest „Msza o  pokój – Missa pro 
pace” polskiego kompozytora 
Zygmunta Noskowskiego, który 
żył na przełomie XIX i XX w.

Soliści z Polski, Wielkiej Bry-
tanii i  Niemiec, chóry i  orkie-
stry z  Greifswaldu, Szczecina 
i  Kłajpedy (Litwa też świętuje 
100-lecie niepodległości) wspólnie 
przygotowały „Requiem wojenne” 
(„War Requiem”) Benjamina Brit-
tena. Ten wielki utwór o bezsensie 
wojny, będący znakiem pojed-
nania i  pokoju zaprezentowały 
w  Greifswaldzie, a  wykonają 
w Szczecinie (31.10), Kłajpedzie 
i 15 listopada w Berlinie (Berliner 
Dom). Będzie to finał wspólnej 
trasy pokoju.

Świat potrzebuje pokoju.
 
 Bogdan TWARDOCHLEB 

11 listopada 1918 roku 
zakończyła się pierwsza wojna 
światowa – Polska odzyskała 
niepodległość. Granica polsko-
-niemiecka, którą potem 
wytyczono, liczyła aż 1912 
kilometrów. W krajobrazie 
kulturowym jej ślady można 
znaleźć do dziś, choć nie 
zawsze jest to łatwe.

Odkrywają je, dokumentują 
i opisują uczestnicy realizowanej 
w bieżącym roku serii polsko-nie-
mieckich interdyscyplinarnych 
przedsięwzięć, zatytułowanych 
„Zapomniana granica – Die ver-
gessene Grenze”.

Długa i zawiła
Granice państw w  Europie 

Środkowej zmieniały się w  cią-
gu wieków bardzo często. Jako 
że ich dzieje wiążą się z dzieja-
mi państw, narodów, a co za tym 
idzie – konkretnych ludzi, dlatego 
rozmowy o  nich są tak ważne. 
Tylko pozornie granice są jedynie 
liniami w przestrzeni i na mapie.

Przyjmuje się, że po pierwszej 
wojnie światowej przebieg grani-
cy polsko-niemieckiej ustalono 
w traktacie wersalskim (28 czerwca 
1919 r.), lecz wytyczano ją aż do 
1922 roku. Na jej przebieg miały 
wpływ plebiscyty na Warmii, Mazu-
rach, Górnym Śląsku i powstania 
śląskie. Na odcinku zachodnim 
biegła od Bałtyku na wysokości 
Helu po Górny Śląsk, a na północy 
– od Gdańska po granicę z Litwą. 
Liczyła 1912 kilometrów, była więc 
znacznie dłuższa niż granica dzi-
siejsza. Odcinek zachodni miał 
1305 km długości, północny – 607 
km. Pełna załamań i zawiła linia 

granicy pokazuje, jak trudno było 
ją wyznaczyć w terenie. Pracowały 
nad tym międzynarodowe komisje.

Wojny o granice
W 1918 roku Polska odzyskała 

niepodległość po 123 latach zabo-
rów. Rok 1918 to również budowa 
wolnej Finlandii, która ogłosiła 

niepodległość w 1917 r., powstanie 
niepodległej Litwy, Estonii, Łotwy, 
Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii 
(najpierw jako Królestwa Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców), scalanie 
Wielkiej Rumunii, to ogłoszenie nie-
podległości państw, które nie prze-

trwały długo: Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej, Białoruskiej 
Republiki Ludowej, Wolnego Pań-
stwa Bawaria, Republiki Górskiej 
Północnego Kaukazu (w jej skład 
wchodziły: Czeczenia, Inguszetia, 
Północna Osetia, Dagestan) i Zakau-
kaskiej Demokratycznej Republiki 
Federacyjnej, która szybko rozpadła 

się na krótkotrwałe suwerenne 
republiki Armenii, Azerbejdża-
nu i Gruzji. Z gruzów cesarskich 
Austro-Węgier i Niemiec wyłoni-
ły się nowa Austria i  Republika 
Weimarska. Rewolucyjne tsunami 
przeżywała Rosja.

Sto lat temu o granice toczyły 
się wojny. Polska walczyła o nie 
z wszystkimi ówczesnymi sąsiadami 
oprócz Rumunii i Łotwy.

Sąsiedztwo
Od początku dwudziestolecia 

międzywojennego nowe sąsiedz-
two Polski i Niemiec było trudne, 

a przebieg granicy krytykowano po 
obu jej stronach. W wielu miej-
scach podzieliła bowiem regiony, 
rodziny, drogi, przerwała połącze-
nia kolejowe.

Dokończenie na str. 17

W stolicy Niemiec urodziło się 
zaledwie 47 procent jej mieszkańców. 
Pozostali przybyli tu z bliższych lub 
dalszych zakątków świata. Szczecinia-
nie, których do niedawna było wśród 
nich najwięcej, stracili przodującą 
pozycję.

Berlin, który liczy dziś ponad 3,7 
mln mieszkańców, bije w ostatnich 
latach rekordy pod względem liczby 
nowych przybyszy. W  stolicy Nie-
miec osiedla się ich rocznie nawet 
do 50 tysięcy. Rdzenni berlińczycy, 
a więc ci, którzy tu się urodzili, są 
w mniejszości.

Z  sondażu przeprowadzonego 
niedawno przez rozgłośnię rbb 
(Rundfunk Berlin-Brandenburg) 
wynika, że stanowią tylko 47 procent 
mieszkańców miasta, czyli 1 mln 736 
tysięcy. Pozostali, a więc 1 mln 975 
tysięcy osób, to ludzie napływowi.

Wśród rdzennych Niemców naj-
więcej jest w Berlinie Brandenbur-
czyków (ponad dwieście tysięcy) 
i przybyszy z Nadrenii Północnej-
-Westfalii (około 134 tysięcy). Dużą 
liczbę osób z  tych dwóch landów 
łatwo wytłumaczyć: stolica Niemiec 

jest naturalnym centrum regionu 
i od lat przyciąga Brandenburczy-
ków, a napływ ludności z Północnej 
Nadrenii-Westfalii ma związek m.in. 
z przeniesieniem prawie dwadzieścia 
lat temu siedziby niemieckiego par-
lamentu i rządu z Bonn do Berlina. 
Pociągnęło to za sobą przeprowadzkę 
armii urzędników z rodzinami.

Wśród miast prym wiedzie Ham-
burg, z którego do Berlina przepro-
wadziło się 22 tysiące osób.

Dzisiejsza stolica Niemiec to 
przede wszystkim miasto multikul-
turowe. Mówi się tu 103 językami (w 
Europie więcej języków jest w użyciu 
tylko w Londynie).

Skąd więc pochodzą mieszkańcy 
niemieckiej metropolii? Najwięcej 
jest tu osób urodzonych na terytorium 
dzisiejszej Polski (136 tysięcy). Nie 
zawsze jednak są to Polacy. Statystyki 
pokazują, że z tej liczby aż 47 tysięcy 
osób urodziło się jeszcze przed 1946 
rokiem na ziemiach dziś należących 
do Polski. Polaków urodzonych po 
1946 roku żyje zatem w  Berlinie 
około 90 tysięcy. Liczba ta okazała 
się sporym zaskoczeniem, bowiem 

do tej pory podawano, że w stolicy 
Niemiec mieszka około 50 tysięcy 
osób polskiego pochodzenia. Na 
pierwszych miejscach wśród nowych 
berlińczyków są Turcy (102 tysiące), 
Polacy i Rosjanie (blisko 50 tysięcy).

W  ostatnich latach w  statysty-
kach zaznaczył się także napływ 
uchodźców. Jeszcze w  2015 roku 
miastem, z którego przeniosło się do 
Berlina najwięcej osób, był Szczecin. 
Dziś mieszka tu 7296 rodzonych 
szczecinian.

Ostatnio Szczecin został zde-
tronizowany przez mieszkańców 
urodzonych w syryjskim Damaszku, 
których dziś mieszka w Berlinie 
ponad 14,7 tys. Tuż za Szczeci-
nem jest kolejne syryjskie miasto: 
Aleppo z nieco ponad siedmioma 
tysiącami osób.

Nowi berlińczycy szczególnie 
upodobali sobie dwie dzielnice: 
Berlin-Mitte (centrum miasta) i Frie-
drichshain-Kreuzberg, gdzie stanowią 
dwie trzecie mieszkańców. Najwięcej 
rdzennych berlińczyków jest w pół-
nocnych dzielnicach Reinickendorf 
i Spandau. ste

Frankfurt nad Odrą. Książkę „Zapomniana granica. Polsko-niemieckie odkrywanie jej śladów od Górnego Śląska do 
Bałtyku” prezentują jej współautorzy i uczestnicy wyprawy wzdłuż międzywojennej granicy polsko-niemieckiej.  
 Fot. Jan MAREŠ

FESTIWAL 21. POLENMARKT

Największy 
w Niemczech
7 listopada Krzysztof Sikorski otworzy w Greifswaldzie wystawę 
swych rzeźb zatytułowaną „Europa”, dobrze oddającą idee 21. 
Festiwalu Kultury Polskiej polenmARkT. Oficjalnie zacznie się on 
16 listopada w Kolegium Kruppa, gdzie zostanie wręczona nagroda 
za prace naukowe związane z problematyką polsko-niemiecką.

Festiwal to dwa tygodnie spo-
tkań głównie w  Greifswaldzie oraz 
w Stralsundzie, Löcknitz i na wyspie 
Uznam (wystąpi tam Klub Polskich 
Nieudaczników z Berlina). Wieczór 
inauguracji dopełni rozmowa z  pi-
sarkami i tłumaczkami urodzonymi 
w Polsce, a mieszkającymi w Niem-
czech – Karoliną Kuszyk i  Pauliną 
Schulz. W oficynie W.A.B. ukaże się 
niebawem książka Karoliny Kuszyk 
„Poniemieckie” („Ehemals deutsch”), 
osnuta wokół śladów codziennego 
życia Niemców w zachodniej i pół-
nocnej Polsce. Na festiwal przyje-
dzie Magdalena Kaszuba, autorka 
komiksu „Das leere Gefäß”, mówią-
cego o codzienności kobiet w Polsce 
i Niemczech. Będą wieczory polskich 
bajek, spotkania z Matthiasem Kne-
ipem, autorem książki „111 powo-
dów, dla których kocham Polskę”, 
i antologią opowiadań pisarzy z pół-
nocnej Europy. W programie jest noc 
z Europejskim Festiwalem Filmowym 
(SEFF) ze Szczecina, filmy Ute Ba-
dury „Häuser der Herrn” (o Dolnym 

Śląsku) i  Michała Majerskiego „Es 
war einmal Pommern”, animacje 
filmowe studentów z Krakowa. Ga-
leria Pommernhus pokaże prace ar-
tystów ze Szczecina. Zapowiadane 
są otwarte wykłady: o nazistowskiej 
okupacji Kraju Warty, Hansie von 
Beselerze, gubernatorze Warszawy 
w  latach 1915-18, o  stosunkach 
polsko-niemieckich w 1918 r. Wie-
czory wypełnią znane polskie zespoły 
folkowe i jazzowe. Festiwal zakończy 
noc z folkową grupą Warsaw Balkan 
Madness.

PolenmARkT to największy festi-
wal kultury polskiej w Niemczech. 
Szczegóły: www.polenmarkt-festival.
de.  (b.t.)

dodatek „Kuriera Szczecińskiego”
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NA GRANICY  Alarm na centrali

Policja ćwiczy integrację

Barometr Polska – Niemcy 2018

Zauważyć pogranicze
Instytut Studiów  
Polsko-Niemieckich chciałby 
Barometr Polska – Niemcy  
uzupełnić o badania 
pogranicza. Dlaczego jest to 
takie ważne?

Na dzisiejszym pograniczu 
zacierają się granice admini-
stracyjne między obu państwami 
i wykształcają obszary polsko-nie-
mieckiej koegzystencji społecznej. 
Jest to oczywiście warunkowane 
przez prawo unijne, porządek 
prawny obu państw i zarządzenia 
ogólnokrajowe, lecz środowiska 
lokalne dostosowują to do realiów 
transgranicznych. Na różne decy-
zje ma wpływ obraz sąsiada. Jeśli 
chodzi o  całość państw, silnie 
kształtuje go polityka centralna 
i media ogólnokrajowe.

Na pograniczu zderza się on 
jednak z lokalną rzeczywistością, 
na którą oddziałują codzienne 
kontakty sąsiedzkie. Pojawiają 
się więc specyficzne pytania: jaką 
rolę odgrywa w nich wizerunek 
sąsiada, co na pograniczu ma 
znaczący wpływ na jego kształto-
wanie, czy mieszkańcy pogranicza 
są bardziej otwarci na kontak-
ty z  sąsiadami niż statystyczni 
obywatele obu państw? Intuicja 
podpowiada, że są. Trzeba by 
to jednak sprawdzić za pomocą 
obiektywnych narzędzi.

Od 2000 roku opracowywany 
jest „Barometr Polska – Niemcy”, 
stałe przedsięwzięcie badawcze  
gromadzące i  systematyzujące 
opinie Polaków i Niemców o so-
bie i stosunkach dwustronnych. 
Badania prowadzi działający 

w Warszawie Instytut Spraw Pu-
blicznych we współpracy z biurem 
Fundacji Konrada Adenauera 
w  Polsce i  innymi fundacjami. 
Kilka miesięcy temu opubliko-
wano wyniki najnowszych badań, 
czyli Barometr Polska – Niemcy 
2018. Nad całością prac czuwały 
dr Agnieszka Łada i  Gabriele 
Woidelko.

Dr Agnieszka Łada zaprezen-
towała we wrześniu Barometr 
2018 w Pasewalku i Szczecinie. 
I tu, i tu wywiązały się dyskusje, 
które ujawniły niedosyt infor-
macji. Padały pytania, na które 
Barometr 2018 nie dał odpowiedzi: 
czy Polacy i Niemcy na pograniczu 
znają się lepiej niż mieszkańcy 
innych części obu państw, w jakim 
stopniu ulegają ogólnemu przeka-
zowi kształtującemu stereotypowe 
obrazy wzajemne, jak na stosunki 
społeczne na pograniczu wpływają 
relacje polityczne między obu 
państwami?

Dyskutanci mówili, że chcieliby 
wiedzieć więcej o sobie jako spe-
cyficznej społeczności pogranicza. 
Marzy się im Barometr Pogranicza 
Polska – Niemcy ukierunkowany 
na tutejszą rzeczywistość.

W  dyskusjach podkreślano, 
że wzajemna wiedza o sobie jest 
potrzebna nie tylko ośrodkom 
wyspecjalizowanym we współpra-
cy polsko-niemieckiej. Powinna 
wspierać mieszkańców i lokalną 
politykę w inicjowaniu i podej-
mowaniu konkretnych działań 
związanych choćby z  polskim 
osadnictwem na niemieckim 
pograniczu i w znajdowaniu od-
powiedzi na konkretne pytania, 

na przykład: dlaczego migracja 
polskich rodzin do sąsiednich 
powiatów niemieckich, silnie 
wspierana przez niemieckie 
władze lokalne, niekiedy spo-
tyka się jednocześnie z brakiem 
zrozumienia ze strony lokalnych 
mieszkańców? Czy dlatego że 
muszą w  swych małych spo-
łecznościach stykać się z  inną 
kulturą i  językiem? Intuicja 
podpowiada odpowiedzi, lecz 
potrzebna jest diagnoza.

Słychać też opinie, że spro-
wadzanie przygranicznych nie-
mieckich miejscowości do roli 
sypialni Szczecina nie sprzyja 
integracji mieszkańców. Bywa, 
że proces ten porównuje się do 
kolonizacji przedmieść, nie do-
strzegając w nim tworzenia wa-
runków przyjaznej kohabitacji. 
Pojawia się pytanie: jak wzajemna 
wiedza o  sobie może złagodzić 
potencjalne konflikty społeczne 
i otworzyć pola współpracy?

Odpowiedzi na takie pytania 
powinno udzielić badanie ukie-
runkowane na mieszkańców po-
granicza. Instytut Spraw Publicz-
nych podjął się roli ich lidera. 
W  najbliższym czasie zostaną 
podjęte działania zmierzające do 
sfinansowania projektu, którego 
celem będzie wszechstronne zba-
danie wzajemnego postrzegania 
mieszkańców pogranicza. Nawiąże 
on do Barometru Polska – Niemcy.

 Julita 
� MIŁOSZ-AUGUSTOWSKA
� Marcin�PRZYBYSZ

 ■ Założyciele Instytutu Studiów 
Polsko-Niemieckich w Szczecinie

„Dzień dobry, die Bundespolizei – Fahrzeugkontrolle, ihren 
Ausweis, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte” – pośrodku 
lasu trafiam na normalną blokadę drogi. Za nimi niemiecki 
policjant pokazuje swemu polskiemu koledze, jak szybko 
i równo potrafi na szosie rozłożyć kolczatkę. Kto przejedzie ją 
swoim autem, temu z kół zejdzie powietrze.

Mam pozwolenie, żeby kol-
czatkę objechać i  punktualnie 
o godz. 10 przy kościele w przy-
granicznym Hintersee spotykam 
mobilny punkt prasowy policji 
krajowej Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego. Trwają tu ćwiczenia, 
które zapowiadano w regionie już 
przed tygodniami. 750 policjantów 
z Niemiec i Polski ćwiczy działania 
w sytuacji kryzysowej. Gdy jednak 
zjawia się auto polskiej policji, 
niemieccy policjanci patrzą lekko 
zszokowani. – „Gdzie jest Ronny, 
on przecież zna polski?”. Okazuje 
się jednak, że przyjechał tylko 
catering, a  kierowca zna parę 
słów po niemiecku.

Wzywają nas, około dziesięcior-
ga przedstawicieli mediów. – „O 
godz. 7.05 została zaalarmowana 
centrala akcji” – informuje Clau-
dia Tupeit z  Prezydium Policji 
w Neubrandenburgu. – „Świadek 
w Ribnitz-Damgarten widział, jak 
dwóch mężczyzn wciągnęło do 
transportera dwoje dzieci i kobietę. 
Zostały podjęte działania pościgo-
we na dużą skalę, zaalarmowano 
jednostki specjalne policji, policję 
federalną i policję polską. Scena-
riusz przewiduje uprowadzenie 
w kierunku Polski”.

No i stoimy w Hintersee, pijemy 
policyjną kawę obok specjalnie 
otwartego wiejskiego sklepiku 
i czekamy na to, co może się zda-
rzyć. Słychać, że takie uprowadze-
nia przez granicę zdarzały się już 

wielokrotnie, na przykład w 2016 r. 
z Löcknitz do Polski, gdzie spraw-
ca został schwytany. Albo w roku 
2015: z Wołczkowa uprowadzono 
uczennicę, którą niemieccy poli-
cjanci uwolnili w pobliżu miasta 
Friedland.

Wreszcie jest następny briefing 
dla mediów. Dowiadujemy się, że 
samochód porywacza miał wypa-
dek niedaleko granicy. Kobieta 
z  dzieckiem są w  samochodzie, 
chłopiec i dwaj sprawcy uciekli 
w  różnych kierunkach do lasu. 
Mamy pozwolenie, aby udać się 
na miejsce wypadku. Startuje 
śmigłowiec policji krajowej i zaraz 
ruszają samochody oddziałów spe-
cjalnych policji. Zajmują pozycje 
na skraju lasu i tyraliera powoli 
posuwa się w las, szukając chłop-
ca. – „Wolniej, trzymać odległości” 
– komendy słychać jeszcze przez 
parę minut.

– „Najważniejsze jest znalezie-
nie chłopca, bo bezpieczeństwo 
ofiary jest priorytetem” – mówi Ka-
thrin Jähner, rzeczniczka Inspekcji 
Policji w Neubrandenburgu.

Ćwiczenia wciąż wyglądają na 
czysto niemieckie – jedynie po-
licjanci federalni z  Pommellen 
przyjechali z polskimi kolegami 
ze wspólnego posterunku, lecz są 
tu raczej obserwatorami ćwiczeń 
policji krajowej. Obraz zmienia 
się, gdy o godz. 13 docieramy do 
granicy. Blokada szosy jest tak-
że po polskiej stronie, zbliżają 

się polscy policjanci – najpierw 
czterech konno. Rozdzielają się 
i  wzdłuż granicy jedni jadą na 
północ, drudzy na południe. Piękny 
obrazek dla telewizji.

Nadjeżdżają polskie wozy po-
licyjne. Polscy i niemieccy ofice-
rowie głównie niższych szczebli 
przy pomocy polskiego tłumacza 
naradzają się krótko. Jeśli coś 
w porozumieniu nie gra, osobiście 
rusza z pomocą Robert Barański, 
szef Zespołu Międzynarodowej 
Współpracy Policji KWP w Szczeci-
nie. Gdy wygląda na to, że wszystko 
jest już jasne, polski oddział jedzie 
do Niemiec. Zajmuje pozycje, 
tworzy tyralierę i  pod komendą 
niemiecką posuwa się w kierunku 
południowym.

– „Jestem przekonany, że teraz 
kogoś tu powinniśmy znaleźć” – 
słychać w lesie głosy niemieckich 
tropicieli z niemieckiego głośnika, 
który znajduje się w  lewej ręce 
polskiego tłumacza. W prawej ręce 
trzyma on polski głośnik.

Stefanie Peters, rzeczniczka 
Inspekcji Policji ze Stralsundu, 
wyjaśnia mi, że sprzęt obu sieci 
jest niekompatybilny. Z  policją 
federalną, której śmigłowiec wła-
śnie krąży nad nami, jest prościej, 
bo dla tej akcji ma ona wspólną 
częstotliwość roboczą. Podnosi 
się trzeci śmigłowiec, tym razem 
polski. Większe zainteresowanie 
niemieckich policjantów przyciąga 
jednak dwóch polskich munduro-
wych, którzy, stojąc trochę z boku, 
wprowadzają drony do akcji.

Idziemy do Dobieszczyna, do 
centrum akcji policji polskiej. 
Znajdują się tu nie tylko prze-
wodnicy psów i  ratownicy, lecz 
także polscy i niemieccy policjanci 

z  grup poszukiwawczych. Teraz 
niemieccy funkcjonariusze idą 
w las pod polskim dowództwem. 
Poprzez służbową komórkę Kath-
rin Jähnert otrzymuje aktualne 
informacje, które udostępnia pra-
sie. – „Jeden ze sprawców został 
zatrzymany po wymianie strzałów 
i jest w drodze do szpitala”. Nie 
dowiemy się jednak, czy podczas 
ćwiczeń w pobliskiej leśniczówce 
polscy antyterroryści współpra-
cowali z niemieckimi oddziałami 
specjalnymi.

Chwilę później przychodzi in-
formacja, że także chłopiec został 
już odnaleziony, a  polska grupa 
pochwyciła drugiego porywacza.

O  godz. 16 ogłoszono zakoń-
czenie największych dotychczas 
transgranicznych ćwiczeń policji 
w terenie.

„Akcja postawiła liczne wy-
zwania przed dowództwem policji 

i  siłami reagowania. Konieczne 
było na przykład przezwycięże-
nie kłopotów wynikających z róż-
nych komputerowych i radiowych 
kanałów komunikacji, a  przede 
wszystkim z  bariery językowej. 
Potrzebne są w  tym względzie 
wspólne działania optymaliza-
cyjne” – podano na zakończenie 
ćwiczeń w komunikacie prasowym 
z Neubrandenburga.

Podobnie oświadczyła Alicja 
Śledziona, rzeczniczka Komendy 
Wojewódzkiej Policji ze Szczecina, 
która przez cały dzień była obecna 
na ćwiczeniach. W jej komunika-
cie prasowym mówi się nadto, że 
„ćwiczenia pokazały współpracę 
z niemieckimi policjantami” i że 
„w Niemczech obowiązują inne 
przepisy prawa…”.
� Mathias�ENGER

 ■ Wolny dziennikarz, Szczecin

Polizei z Niemiec i polska policja formują grupę poszukiwawczą.  
 Fot. Mathias ENGER

Prezydent 
Viadriny

Prof. dr Julia 
von Blumenthal 
objęła stanowi-
sko prezydenta 
Europejskiego 
Uniwersytetu 
Viadrina we 
Frankfurcie nad 
Odrą. W mowie 
inaugurującej 
sprawowanie urzędu podkreśliła 
rolę Viadriny w  kontekście ak-
tualnych wyzwań, przed jakimi 
stoi Europa. – Viadrina jest ta-
kim miejscem, gdzie sama przez 
się zrozumiała jest otwartość na 
świat i tolerancja, gdzie trwa dialog 
o ideach przyszłości Europy i gdzie 
inspiruje nowe drogi. Viadrina 
oddziałuje na swoją społeczność, 
miasto, w którym jest, i na Europę – 
mówiła prezydent von Blumenthal.

Podkreślając znaczenie współ-
pracy z najbliższą uczelnią partner-
ską, jaką jest Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, zazna-
czała: – W obliczu naszej wspólnej 
historii, przestępstw, jakich Niemcy 
dopuściły się na Polsce, nie jest to 
oczywiste. Dlatego zdecydowanie 
przeciwstawiając się wszelkim 
formom wykluczania, powinniśmy 
pielęgnować jak skarb wszystko to, 
dzięki czemu tak daleko doszliśmy 
w Europie drogą pojednania i po-
kojowego współistnienia.

W mowie gratulacyjnej rektor 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
prof. dr Andrzej Lesicki stwierdził:  
Europejski Uniwersytet Viadrina 
z  naszym wspólnym Collegium 
Polonicum z definicji jest transna-
rodowym miejscem, gdzie każdego 
dnia tworzy się klimat włączania 
do współpracy i dialogu.
� (Viadrina-MedienINFO)

Dni 
Współpracy

21-24 listopada Szczecin 
zaprasza na II Dni Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, 
przygotowane z miastem 
Greifswald przy wsparciu 
programu INTERREG V A.

W pierwszym dniu zaplano-
wano Konferencję Współpracy 
poświęconą finansowaniu polsko-
-niemieckich projektów i współ-
pracy na rzecz Transgranicznego 
Regionu Metropolitalnego Szcze-
cina oraz Giełdę Kooperacji 
firm i instytucji. Drugiego dnia 
odbędzie się Polsko-Niemieckie 
Forum Przedsiębiorców „Rozwój 
kompetencji międzykulturowych 
w środowisku transgranicznym”, 
przygotowane przez Centrum 
Usługowo-Doradcze Euroregionu 
Pomerania w Szczecinie. Trzeci 
dzień to spotkanie przygotowa-
ne przez Punkt Kontaktowo-
-Doradczy dla Polskich i  Nie-
mieckich Obywateli, mające na 
celu omówienie codziennych 
doświadczeń mieszkańców re-
gionu transgranicznego. II Dni 
Współpracy zakończą warsz-
taty dla nauczycieli polskich 
i  niemieckich zorganizowane 
w ramach projektu „Nauczanie 
języka sąsiada od przedszkola do 
zakończenia edukacji kluczem 
do komunikacji w Euroregionie 
Pomerania”. Zgłoszenia: olga.
olszewska@um.szczecin.pl.
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Dokończenie ze str. 15

W  Niemczech, które utraciły 
wówczas dużą część Pomorza, pro-
wincji poznańskiej i przemysłowe 
okręgi Górnego Śląska, co wiązało 
się z ucieczkami i przesiedleniami 
tysięcy ludzi, szybko nazwano ją 
„krwawiącą granicą”, a Polskę – 
„państwem sezonowym”.

W Polsce, przeżywającej euforię 
z odzyskanej wolności, przyjmo-
wano to z oburzeniem. Krzywdę 
odczuwali zwłaszcza ci, których 
rdzenne ziemie znalazły się za 
granicą Polski, mimo że przed 
rozbiorami były w Polsce.

W Niemczech większość partii 
politycznych domagała się rewizji 
granicy.

Niezależnie od tego w  wielu 
miejscach ówczesnego pogranicza 
Polacy i  Niemcy byli dobrymi 
sąsiadami. Sąsiadowali zresztą 
od wieków. Nowością ówczesnych 
realiów był dla nich status mniej-
szości narodowych, których prawa 
wówczas się rodziły.

Obserwacja wroga
Po pierwszej wojnie światowej 

w środkowej Europie umacniały 
się idee narodowe – podobnie na 
polsko-niemieckim pograniczu. 
Na wielu polach trwała narodo-
wa konkurencja. Na niemieckich 
uniwersytetach we Wrocławiu 
i Królewcu, określanych wówczas 
jako przygraniczne, zrodziła się 
nowa dziedzina wiedzy: Ostfor-
schung – „niemieckie badania 
wschodnie”.

Po drugiej stronie granicy, w Po-
znaniu, gdzie powstał uniwersytet, 
który szybko stał się trzecim co 
do rangi uniwersytetem w Polsce, 
zaczęła tworzyć się polska myśl 
zachodnia.

Prof. Dagmara Jajeśniak-Quast 
z Uniwersytetu Viadrina, współ-
autorka przedsięwzięcia „Zapo-
mniana granica”, pisze, że obie te 
inicjatywy nie tylko konkurowały 
ze sobą, lecz że można je nazwać 
„formą geograficznej, politycznej 
i kulturowej obserwacji wroga”.

Tendencje narodowe szybko 
dały o sobie znać również w go-
spodarce i architekturze.

Ślady granicy
Od tamtych czasów minęło sto 

lat. W pierwszej połowie bieżące-
go roku trwało na Uniwersytecie 
Viadrina seminarium poświęcone 
opisanym wyżej sprawom, przy-
gotowane przez prof. dr Dag-
marę Jajeśniak-Quast i  dr Ewę 
Bagłajewską z  działającego tam 
Centrum Interdyscyplinarnych 
Studiów o Polsce. Szlakiem ówcze-
snej granicy od Katowic do Gdyni 
wędrowała w maju tygodniowa pol-
sko-niemiecka wyprawa, w której 
uczestniczyli eksperci i studenci. 
Odkrywali ślady granicy, publiko-
wali relacje na specjalnym blogu.

O Górnym Śląsku pisał Robert 
Schwaß. Ze zdziwieniem dowie-
dział się, że granicę można tam 
było łatwo przekraczać. Po jej 
wytyczeniu okazało się bowiem, 
że wielu ludzi mieszkało po jed-
nej jej stronie, a  pracowało po 
drugiej, że za granicą znalazła 
się ich rodzina.

Schwaß pisze o  ludziach ów-
czesnego pogranicza. Przypomina 
tragiczne losy świetnego piłkarza 
Ernsta Wilimowskiego (1916-1997), 
który grał w reprezentacjach Polski 
i Niemiec, relacjonuje opowieść 
Polki z Pszczewa (niem. Betsche), 
miasteczka, które po 1918 roku nie 
zostało włączone do Polski. Mimo 
tragicznych doświadczeń z czasów 
nazistowskich ona sama i jej ro-
dzina pielęgnują związki z obiema 
kulturami, polską i niemiecką.

W blogu można przeczytać opisy 
granicznych dworców kolejowych 
w Zbąszyniu, który był wówczas 
w Polsce, i Neu Bentschen (dziś 

Zbąszynek), który powstał w Niem-
czech, dlatego że powstała granica. 
Ciekawa była sytuacja miejsco-
wości Rudzka Kuźnica, która po 
wytyczeniu granicy znalazła się 
w Polsce, otoczona z trzech stron 
przez terytoria niemieckie. Skut-
kiem tego tramwaje kursujące 
między niemieckimi wtedy mia-
stami Bytom (Beuthen) i Zabrze 
(Hindenburg) musiały przejeżdżać 
przez nią, korzystając z tzw. uprzy-
wilejowanego tranzytu. Sytuacja 
zmieniła się w 1929 roku po zbu-
dowaniu przez Niemcy obwodnicy. 
Dziś, gdy międzywojennej grani-
cy nie ma, jest to ul. Bytomska 
w Zabrzu.

Dwie estetyki
Po 1918 roku Bytom był w Niem-

czech, a sąsiadujące z nim Kato-
wice znalazły się w Polsce. Dawid 
Smolorz, historyk i  publicysta, 
pokazywał uczestnikom wyprawy 
gmachy, które wówczas zbudowano; 
w Katowicach – w stylu polskiego 
modernizmu, w Bytomiu – w sty-
listyce Republiki Weimarskiej. 
Granica dzieliła więc nie tylko 
miasta, lecz także estetyki.

Więcej jest w tym dwujęzycz-
nym blogu podobnych informacji. 

Pamiątkami ówczesnej granicy są 
też m.in. Gdynia, jedno z niewielu 
miast zbudowanych od podstaw 
w stylu modernistycznym, i Mię-
dzyrzecki Rejon Umocniony, który 
według hitlerowskiej propagandy 
miał bronić Niemcy przed agresją 
z Polski.

W  berlińskim wydawnictwie 
be.bra ukazał się właśnie kul-
turalno-historyczny przewodnik 
„Zapomniana granica. Polsko-nie-
mieckie poszukiwanie śladów od 
Górnego Śląska do Bałtyku”. Jego 
redaktorami są Dargmara Jaje-
śniak-Quast i Uwe Rada, berliński 
pisarz, eseista, dziennikarz, autor 
m.in. monografii Odry i Niemna. 
Książka zawiera relacje uczestni-
ków wyprawy i  eseje autorstwa 
polskich i  niemieckich publicy-
stów, historyków i  kulturoznaw-
ców, omawiające różne aspekty 
międzywojennej granicy.

Narodowe  
wyznania architektów
Częścią projektu „Zapomniana 

granica” jest też wystawa „Styl na-
rodowy czy modernizm? Architek-
tura dwudziestolecia międzywojen-
nego w Poznaniu i we Frankfurcie 
nad Odrą”, której kuratorami są 
dr Szymon P. Kubiak z  Muzeum 
Narodowego w Szczecinie i Uwe 
Rada. Miała swą premierę w pol-
sko-niemieckim ośrodku Schloss 
Trebnitz, pokazano ją w Poznaniu, 
jest we Frankfurcie nad Odrą, a 27 
listopada znajdzie się w Słubicach.

Została zaaranżowana w mor-
skim kontenerze, łatwym do prze-
wożenia. Na dwunastu tablicach 
prezentuje międzywojenną ar-
chitekturę Frankfurtu nad Odrą 
i Poznania. Nowe gmachy urzędów 
i osiedla, które w nich powstawa-
ły, były projektowane w polskim 
bądź niemieckim stylu. „Nowa 

granica zmusiła architektów do 
swoistych wyznań narodowych” 
– pisze Dagmara Jajeśniak-Quast. 
Podkreśla jednocześnie, że na 
płaszczyźnie zawodowej byli oni 
„w transgranicznym kontakcie”.

Dopełnieniem wystawy jest 
przewodnik po architekturze cza-
sów Republiki Weimarskiej we 
Frankfurcie nad Odrą, autorstwa 
prof. Paula Zalewskiego z  Uni-
wersytetu Viadrina, absolwenta 
Uniwersytetu Toruńskiego.

Wczoraj i dziś
Międzywojenna granica pol-

sko-niemiecka przetrwała nie-
całe dwadzieścia lat. Zniszczyła 
ją niemiecka agresja na Polskę 
w 1939 r. Skutkiem tego po dru-
giej wojnie światowej powstała 
dzisiejsza granica, zupełnie inna.

Inaczej niż w  międzywojniu 
wygląda też dziś mapa politycz-
na Europy Środkowej. To skutek 
drugiej wojny światowej i  wy-
darzeń późniejszych: rozpadu 
ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji, 
z których powstały nowe państwa. 
Trzeba było wytyczyć ich grani-
ce. Na terenie byłej Jugosławii 
wydarzenia te miały szczególnie 
tragiczny przebieg.

To truizm, że wydarzenia współ-
czesne dobrze jest analizować w dłuż-
szym czasie historii, bo wtedy czy-
telniejsze są ich znaczenia. Dlatego 
w połowie października odbyła się 
we Frankfurcie nad Odrą konferen-
cja naukowa, na której omawiano 
niemieckie badania wschodnie 
i polskie badania zachodnie w ostat-
nich 100 latach. Miała podtytuł: 
„Od obserwacji wroga do transgra-
nicznej współpracy”. W anonsach 
przypominano słowa Marka Prawdy, 
socjologa i byłego ambasadora RP 
w Niemczech, który kilka lat temu 
mówił, że w międzywojniu na tematy 
polsko-niemieckie prowadzono dwa 
monologi w obu krajach.

Dziś między obu krajami trwa 
dialog, oba są w Unii Europejskiej. 
Ostatnimi laty wiele jest jednak 
rozbieżności, pojawiają się też 
koncepcje powiązań międzynaro-
dowych, jak np. Trójmorze, które 
przypomina propozycje z  mię-
dzywojnia.

W europejskim kontekście stu 
lat mówiono o tych sprawach pod-
czas konferencji, zorganizowanej 
przez Centrum Interdyscyplinar-
nych Studiów o Polsce, zatytułowa-
nej „(De)Konstrukcja Centralnej 
Europy: od idei Europy Środkowej 
(Mitteleuropa) do wizji wspólnej 
Europy, 1918-2018”.

Co będzie dalej? Rok 2018 się 
kończy.

Iść śladem
Fenomenem granic zajmuje 

się interdyscyplinarna nauka, 
której współtwórcą jest prof. 
Zbigniew Kruszewski, związany 
od lat z  Uniwersytetem w  El 
Paso na granicy amerykańsko-
-meksykańskiej, autor pierwszej 
w  USA monografii granicy na 
Odrze i Nysie. Miał wykłady na 
Uniwersytecie Viadrina i w Col-
legium Polonicum. Od dawna 
namawia do powołania ośrodka 
studiów nad granicami także 
w Szczecinie.

Granice, na które sto lat temu 
patrzono głównie jak na linie de-
markacyjne i obiekty militarne, dziś 
opisuje się także jako fenomeny 
kultury. Właśnie tak na między-
wojenną granicę polsko-niemiecką 
patrzą organizatorzy i uczestnicy 
przedsięwzięć „Zapomniana gra-
nica – Die vergessene Grenze”.

Warto iść ich śladem.
 Bogdan TWARDOCHLEB

Projekt „Zapomniana grani-
ca” – „Die vergessene Grenze” to 
inicjatywa Stowarzyszenia Schloss 
Trebnitz, Centrum Interdyscyplinar-
nych Studiów o Polsce, Collegium 
Polonicum w Słubicach, Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza, Biura 
Marketingu Miasta Frankfurt nad 
Odrą. Wspierają go m.in.: Federalna 
Centrala Kształcenia Politycznego, 
Kulturland Brandenburg, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego.

Zapomniana granica
■ 1-4 listopada – 55. Jazzfest 
Berlin. W  Haus der Berliner 
Festspiele zaroi się od gwiazd 
jazzu z piętnastu państw. 1.11 – 
Wielkie Otwarcie, a  na scenie 
m.in.: Nicolle Mitschel (USA) 
i jej afrofuturystyczna „Mandor-
la Awakening”, afroeuropejski 
sekstet Black Earth, grupa KIM 
Collective z  Berlina i  uwaga! – 
Rob Mazurek (USA) z premiero-
wym programem „Exploding Star 
International: Chicago-Berlin”. 
2.11 wystąpią m.in.: Moor Mo-
ther (poetka, aktywistka, przed-
stawicielka afrofuturyzmu z Fi-
ladelfii), pionier jazzu Roscoe 
Mitchell, nowicjuszka z Chicago 
Jamie Branchi i Théo Ceccaldi 
z  przebojem „Freaks”. 3.11 to: 

film o Jamesie Reese, afroamery-
kańskim muzyku i żołnierzu, któ-
ry w czasie pierwszej wojny świa-
towej we Francji zainicjował jazz 
w  Europie, koncert Big-Bandu 
WDR i Jazzmei Horn, wokalistki 
z Teksasu, wieczory z francuskim 
perkusistą Makayą McCravenem 
i londyńską saksofonistką Nubyą 
Garcia. 4.11 to jazzowe spacery 
po berlińskich osiedlach, koncer-
ty Marii Faust (Estonia – Dania) 
i  Kary-Lis Coverdale (Kanada), 
europejski debiut oktetu Mary 
Halvorson, koncerty norweskiego 
artysty Kima Myhra i gitarzysty 
Bila Frisella (USA). www.berli-
nerfestspiele.de
■ 1-10 listopada – Berliński Ty-
dzień Nauki, światowe spotka-
nie przedstawicieli najbardziej 
innowacyjnych dziedzin nauki, 
otwarte debaty naukowców z róż-
nymi grupami społecznymi. Ponad 
dziewięćdziesiąt spotkań, przykła-
dowe tematy: digitalna przemiana 
społeczeństw, nowe technologie 
a wiedza o zdrowiu, rozumienie 
bitcoinów, sztuka kształtowania 
Ziemi, znaczenie wolnej wymiany 
myśli, wiele innych. https://berlin-
scienceweek.com
■ 7-11 listopada – Bazar Berlin. Pod 
wieżą telewizyjną targ rzemiosła, 
designu, produktów naturalnych 
i gospodarskich, około 500 wystaw-
ców z  60 państw. Będzie można 
kupić m.in. ręcznie szyte buty 
z Finlandii, akcesoria do mieszkań 
z  Senegalu, ręcznie malowane 
ozdoby świąteczne z Ukrainy, ko-
szyki bolga z Ghany, kaszmirskie 
szale z paszminy… www.bazaar-
-berlin.com

■ 16-17 listopada konferencja 
Q Berlin Questions. Około 400 
ekspertów z całego świata będzie 
dyskutować o globalnych wyzwa-
niach współczesności, takich jak: 
tożsamość kulturowa, sprawiedli-
wość społeczna i  gospodarcza, 
przyśpieszony rozwój technologii, 
problemy etniczne. Wśród eksper-
tów: Bruce Sterling, amerykański 
twórca science fiction, saudyjska 
aktywistka i aktorka Hatoon Kadi, 
Walerij Płotnikow, czołowy biolog 
rosyjski z Instytutu Badawczego 
Fauny Mamuciej. Zaplanowano 
także spacery po berlińskich osie-
dlach. https://q.berlin

Leśna droga między Zbąszyniem a  Dąbrówką Wielkopolską (niem. Groß 
Dammer). Wśród drzew i krzewów zachował się dawny kamień graniczny. 
� Fot.�Ondřej�CINKAJZL,�oc-photo.com

Niemieckie wydanie książki „Die 
vergessene Grenze” („Zapomniana 
granica”) pod redakcją Dagmary 
Jajeśniak-Quast i Uwe Rady. Wydaw-
nictwo: be.bra verlag 2018, str. 256, 
74 barwne fotografie i mapy, ISBN 
978-3-86124-718-0

Fot.�Camille�BLAKE

Fot.�BAAZAR�BERLIN
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Sprostowanie
W artykule „Ostrzeżenie dla Viadriny” z dnia 30.08.2018 r. znalazło 

się nieprawdziwe zdanie: „jednak pomysł, żeby obie uczelnie stworzyły 
także wspólny wydział, nie posuwa się do przodu”. UAM i Uniwersy-
tet Viadrina w roku akademickim 2019/2020 uruchomią w Collegium 
Polonicum w Słubicach wspólną jednostkę organizacyjną pod nazwą 
European New School for Digital Studies.

Artykuł zawiera także nieprawdziwe zdanie: „…odchodzi do 
Poznania z  pogranicza 24 kolejnych polskich naukowców”. W  Pol-
sko-Niemieckim Instytucie Badawczym w CP zatrudnionych było 12 
naukowców i nie wszyscy odeszli do Poznania.

Nieprawdziwe informacje zawiera także zdanie: „UAM i Viadrina 
chcą przygotować wspólne studia MBA z informatyki”. Obie uczelnie 
nie zamierzają otwierać studiów Master of Business Administration 
(MBA), a powołać wyżej wymienioną anglojęzyczną jednostkę.

Z poważaniem
Małgorzata Rybczyńska

Rzecznik prasowy 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza



Byli żołnierzami 2. Królewskiego Pułku Kirasjerów im. Królowej 
Luizy, który stacjonował w Pasewalku. Zginęli w czasie 
pierwszej wojny światowej. Ich nazwiska są na pomniku 
stojącym niedaleko koszar, z których 3 sierpnia 1914 r. wyszli 
na dworzec w nowiutkich mundurach.

Po dwóch dniach byli w Holandii. 
W ogniu wojny znaleźli się w Belgii, 
jesienią we Francji, w  pierwszej 
bitwie pod Ypern (Ypres). Walczyli 
i ginęli, podobnie jak ich rówieśnicy 

po drugiej stronie frontu. Mundury 
szybko przestały być nowe.

Gdy pułk przerzucono na ziemie 
polskie, choć Polski wówczas nie 
było, walczyli pod Opinogórą koło 
Ciechanowa. We wsi, którą w XIX w. 
kupił ojciec Zygmunta Krasińskiego, 
romantycznego poety-wieszcza, jest 
dziś Muzeum Romantyzmu. W ostat-
nich dniach listopada 1914 r. zginęli 
tam kirasjerzy: Franz Hellwig, Otto 
Lange i Max Lemke. W Opinogórze 
są dziś resztki cmentarza wojennego, 
na którym pochowano żołnierzy 
i carskich, i cesarskich.

Na początku 1915 r. żołnierze 
Pułku Królowej Luizy walczyli 
w  zimowej batalii nad jeziorami 
mazurskimi i  w  bitwie przasny-
skiej, potem pod Kownem, Rygą, 

w  bagnach Prypeci na Wołyniu, 
w Rumunii, Belgii, Francji.

*  *  *
Pomnik odsłonięto w 1922 r. Na-

zwiska, jedno pod drugim, ułożono 

według dat śmierci. Choć zabrakło 
miejsca na nazwy miejscowości, 
gdzie zginęli, nie ma kłopotu, żeby 
je znaleźć. Na przykład chorąży 
Hans-Ulrich von Lettow-Vorbeck 
ze starego rodu pomorskiego, ma-
jącego dobra także na dzisiejszym 
Pomorzu Zachodnim, został ran-
ny pod Orzechówką na Podlasiu. 
Zmarł 8 marca 1915 r. w lazarecie 
w Grajewie.

Pułk z Pasewalku był częścią 3. 
Dywizji Cesarstwa Niemieckiego, 
której dowództwo stacjonowało 
w Szczecinie, a jednostki były rozlo-
kowane od Koszalina i Kołobrzegu 
po Stargard i  Stralsund. Służyli 
w  nich żołnierze z  całego Pomo-
rza, więc także z Kaszub i  części 
historycznej Wielkopolski.

Dlatego na pomniku jest nazwi-
sko gefrajtra von Mściszewskiego ze 
starej rodziny kaszubskiej, który zgi-
nął 22 listopada 1916 r. w Rumunii. 
Miesiąc wcześniej, 31 października 
1916 r., zginął kirasjer S. Ratajczak 
nie wiadomo gdzie, lecz wiadomo, 
że nosił nazwisko wielkopolskie. 
Kirasjerzy Johann Machowiak i Hi-
polit Strzeszyński zginęli w Belgii, 
a Wilhelm Sadowski – w Holandii.

Nie tylko oni, żołnierze, których 
nazwiska są na pomniku, tracili 
życie w czasie wojny. Od kul, które 
zdążyli wystrzelić, ginęli inni, bo 
prawo wojny jest proste: albo ty, 
albo ciebie.

Być może 25 sierpnia 1914 r. za-
pomniał o tym na ułamek sekundy 
leutnant Kuno-Theodosius Levetzow. 
Zanim włożył mundur, był doktorem 
praw i dyrektorem banku. Miał 36 
lat. Zginął pod Opocznem, schwytany 
podczas patrolu. Podobnie mogło 
być 6 grudnia 1914 r. we wsi Lieben-
berg (dziś Klon) na Mazurach, tuż 
przy ówczesnej granicy imperiów 
cesarskiego i carskiego, gdzie nagły 
strzał w  głowę zabił 30-letniego 
oficera Alvo von Alvenslebena. 
Jego starszy brat zginął nad Mozą 
w drugim dniu wojny.

Koło wsi Rozogi między Mazu-
rami a Kurpiami zginął 5 grudnia 
1914 r. kirasjer Michael Lewandow-

ski. Wilhelm Böttcher stracił życie 
dwa tygodnie później pod Świdwi-
borkiem koło Ostrołęki, a gefrajter 
Stachnick – w drugi dzień Bożego 
Narodzenia pod Ulatowem-Słabo-
górą. W  marcu 1915 r. pod wsią 
o  niewojennej nazwie Pupkowi-
zna śmierć dosięgła Paula Krakaua 
i Emila Archuta.

20-letni lotnik Leo Gerhard von 
Heydebreck, również ze starej ro-
dziny pomorskiej, zginął 8 marca 
1918 r. w lesie pod Compiègne, gdzie 
osiem miesięcy później, 11 listopada, 
podpisano rozejm kończący wojnę. 
W pobliżu, bo pod Gouzeaucourt, 
zginęli 9 września 1918 r. kirasjerzy 
Madajewski i Marzukiewicz, a 10 
września – Ignac Grzesiak.

Kim byli ci, których nazwiska 
są na pomniku: Niemcami, Pomo-
rzanami, Kaszubami, Polakami? 
Żołnierzami. Pułk zakończył wojnę 
7 grudnia 1918 r. Na pomniku jest 
nazwisko pod nazwiskiem, śmierć 
pod śmiercią.

*  *  *
W zachodniej i północnej Polsce 

zachowało się wiele upamiętnień 
żołnierzy – ofiar pierwszej wojny 
światowej. Liczne nie przetrwały 
próby historii, presji czasu i ludzi. 
W Stargardzie jest cmentarz z tamtej 
wojny, na którym pochowano żołnie-
rzy różnych narodowości i wyznań, 
bo pamięć o ofiarach wojen powinna 
być wspólna. A jest konieczna po 
to, by ci, którzy zginęli, mogli nas 
przestrzegać, że gdy długo trwa 

pokój, łatwo można zapomnieć, 
czym jest wojna.

Jeśli się zapomni, wtedy może 
wejść w życie proste prawo: albo 
ty, albo ciebie.

*  *  *
W grudniu 2009 r. w  Pasewal-

ku został odsłonięty Feniks. Jego 
autorem jest Ernest Daetwyler, 
artysta z  Kanady. Gdy dwa lata 
wcześniej był w  Policach i  Pase-
walku, miastach partnerskich na 
pograniczu, znalazł składowiska 
gruzów z drugiej wojny światowej. 
Poruszony dawną tragedią i współ-
czesną współpracą obu miast i ich 
mieszkańców stworzył z popiołów 
wojny pomnik – kulę o wadze 30 ton 
i średnicy 5,5 metra symbolizującą 
wspólny nowy początek. Nazwał ją 
Feniks Pasewalk – Police.

Przy Feniksie, który niestety by-
wa pomazany sprayem, oba miasta 
organizują wspólne uroczystości 
pamięci o ofiarach wojen, hitlery-
zmu i przemocy. Kwiaty składane 
są także przy pomniku Kirasjerów.

 Bogdan TWARDOCHLEB

Wystawa „Z biegiem rzeki – dzieje 
Żydów nad Odrą” („Im Flus der 
Zeit. Jüdisches Leben an der Oder”), 
rzucająca szczególne światło na 
historię Żydów, wędruje właśnie 
przez Niemcy i Polskę. Jest przed-
sięwzięciem Niemieckiego Forum 
Kultury Europy Wschodniej z Pocz-
damu. Opracowała ją Magdalena 
Abraham-Diefenbach, historyk ze 
Słubic, która jest też jej kuratorem. 
Do 5 listopada wystawę można 
oglądać w Berlinie w Sali Herbowej 
(Wappensaal) Czerwonego Ratusza.

– Skąd – wziął się pomysł na 
wystawę o  życiu Żydów właśnie 
nad Odrą?

– Wymyśliła ją moja koleżanka, 
Magdalena Gembala, gdy była re-
ferentką do spraw Pomorza i Bran-
denburgii Wschodniej w Muzeum 
Pomorza w Greifswaldzie. Zainspi-
rowało ją zbiorowe opracowanie 
„To była kiedyś nasza ojczyzna…” 
(„Das war mal unsere Heimat…”), 
wydane po konferencji poświęco-
nej historii Żydów we wschodnich 
regionach Prus. Tereny te, leżące 
na wschód od granicy na Odrze 
i Nysie, długo były zaniedbywane 
przez historyków niemieckich i pol-
skich, jeśli chodzi o dzieje Żydów.

– Losom Żydów poświęcono 
bardzo wiele prac naukowych. Dla-
czego brakuje ich o tym regionie?

– Dzieje Żydów nad Odrą nie 
mieszczą się w narracji o Żydach 
polskich, prezentowanej na przy-
kład w Muzeum Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie, bo przed 1945 
rokiem mieszkali tu w większości 
Żydzi niemieccy, a region kształto-
wała niemiecka kultura. Jeśli zaś 
chodzi o historiografię niemiecką, 
Nadodrze to dla niej po pierwsze, 
głęboka prowincja, a po drugie, 
ginie z pola jej widzenia, bo nie 
leży dziś w granicach Niemiec.

– Czy są jakieś specyficzne 
związki Żydów z Odrą?

– Nie. Wystawa dotyczy terenów 
leżących po obu stronach Odry, 
głównie na wschód od dzisiej-
szej granicy między Niemcami 
a  Polską. Szczególnie związane 
z  kulturą żydowską było dawne 
pogranicze polsko-niemieckie, 
które znajduje się jeszcze dalej na 
wschód. Królewskie miasta polskie, 

jak Międzyrzecz (niem. Meseritz) 
czy Skwierzyna nad Wartą (niem. 
Schwerin), przyjmowały Żydów 
uciekających z  innych krajów. 
Przecież Odra nie była wówczas 
rzeką, która dzieli. Na takiej wysta-
wie kłopotliwe byłoby wyjaśnienie 
regionalnej specyfiki Śląska, Po-
morza, Brandenburgii, Lubuskiego, 
dlatego wybraliśmy Odrę jako 
propozycję uchwycenia całości 
problemu. Wybierając rzekę, wy-
braliśmy też sposób pokazywania 
historii, która płynie w  czasie. 
Prezentujemy wybrane momenty 
z dziejów Żydów ze średniowiecza, 
okresu cesarstwa, nazizmu, NRD, 
powojennej Polski.

– Gdzie szukałaś źródeł i eks-
ponatów?

– Głównie w  archiwach pol-
skich i  niemieckich. Niektóre 
zdjęcia pochodzą ze zbiorów już 
zdigitalizowanych, dostępnych 
w  Muzeum Pamięci Holocaustu 
w  Waszyngtonie, czy też w  Pań-
stwowym Archiwum Wojskowym 
Rosji. Na wystawie wykorzystali-
śmy także archiwalia prywatne ze 
Szwecji, Izraela, Polski i Niemiec. 
Materiałów szukaliśmy prawie dwa 
lata. Jest to praca nieskończona.

– Dlaczego historie Żydów są 
rozsypane po całym świecie?

– To skutek głównie Shoah, lecz 
także wcześniejszych migracji. 

Chciałam na przykład zebrać 
w jednym miejscu zdjęcia synagog 
z  Nadodrza spalonych w  1938 
roku. Na wystawie pokazujemy 
tylko trzy zdjęcia, a przecież na 
samym Śląsku spłonęło 80 synagog. 
Zdjęć jest niewiele, bo sprawcy 
tamtych wydarzeń ich nie doku-
mentowali, a zdjęcia, które ocalały, 
są często źle przechowywane. 
Dużo dobrych skanów można 
znaleźć w  internecie, lecz bez 
poprawnego wskazania źródeł. 
Kopie ciekawego zdjęcia znala-
złam w Opolu, lecz nie udało mi 
się dotrzeć do oryginału. Zdjęcia 
z nocy kryształowej, na których 
widać wielu gapiów stojących 
przed płonącą synagogą, znajdują 
się w Szczecinie, lecz są nieostre. 
Na portalu sedina.pl znalazłam 
skan zdjęcia, którego oryginał 
powinien być w  Lubece, lecz 
tam nikt nie odpowiedział na 
moje pytania. Często jest tak, że 
prywatni właściciele pamiątek 
nikomu ich nie przekazali, a już 
nie żyją.

Uważam, że dziedzictwo Żydów 
nad Odrą jest bardzo ważne. Musi 
być systematycznie gromadzone 
przez fachowców i porządkowane. 
W przeciwnym razie utracimy je 
na zawsze.

 Rozmawiała 
 Nancy WALDMANN

Wystawę przygotowano w  ję-
zyku polskim i niemieckim. 5 li-
stopada (godz. 17) odbędzie się 
w Czerwonym Ratuszu w Berlinie 
jej finisaż, a 9 listopada zostanie 
otwarta w Bibliotece Wojewódzkiej 
w  Gorzowie. Wykład o  Żydach 
w  Gorzowie wygłosi Robert Pio-
trowski. W 2019 r. wystawa trafi do: 
Greifswaldu, Szczecina, Stargardu, 
Chojny, Międzyrzecza, Frankfurtu 
nad Odrą i Słubic.

WYSTAWA 	 Żydzi	nad	Odrą

Historie rozsypane po świecie

ODKRYWAĆ REGION 	 Pamięć	o	wojnie

Feniks z popiołów

Magdalena Abraham-Diefenbach 
 Fot. Heide FEST/Viadrina

Zatopione losy…  Fot. Im Fluss der Zeit

Feniks w Pasewalku, rzeźba-pomnik Ernsta Daetwylera wykonana z resztek 
wojennych ruin znalezionych przez artystę w Policach i Pasewalku Fot. (b.t.)

Pomnik Kirasjerów. Tablice z nazwi-
skami poległych Fot. (b.t.)

Pomnik Kirasjerów Fot. (b.t.)
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