
 • 30 lipca 2015 r. • IIIII p r z e z  g r a n i c e

4575-15-B, c

polemiki                     Po odczycie prezydenta Komorowskiego

Wiele hałasu o Stauffenberga
spotkania             Pod znakiem róż i ogrodu

Poznała nas ze sobą 
Elizabeth

spotkania            W Torgelow o historii i współczesności

Każdy człowiek ma prawo do azylu

Regaty                         Lodołamacz „Stettin” wśród okrętów

Żeglarski Rostock

komentaRz 

Czym jest 
pogranicze?

ROZCIĄGNĘLIŚMY SIĘ w długi 
rząd, przemieszczając się przez 
rzędziński park; rozgadana grupa 
polsko-niemiecka, plus kilka 
osób z Anglii. Posuwamy się 
wolno śladami brytyjskiej pisarki 
Elizabeth von Arnim. Mieszkała 
tutaj na przełomie XIX i XX w., 
tutaj napisała swoje pierwsze 
książki i tworzyła wciąż na 
nowo swój sławny ogród. Swoje 
„niebiańskie królestwo”.

Można sobie to „królestwo” wyobra-
zić, mając w  pamięci opis z  dwóch 
pierwszych jej książek („Elizabeth i jej 
ogród” i „Samotne lato”), gdy stoi się 
na najwyższym stopniu resztki schodów 
werandy dawnego dworu, zniszczonego 
w 1944 r. przez alianckie bomby. Na tej 
werandzie często pisała latem książki, 
albo delektowała się widokiem ogrodu, 
po którym spacerowała nawet w nocy, 
gdy „wszystko było takie niezwykłe i ta-
kie święte – jakby sam Bóg przechadzał 
się w  tę chłodną noc”. Gdzieś tu był 
zegar słoneczny otoczony klombami, 
założonymi jeszcze prawdopodobnie 
przez Wilhelma von Lepela, przyrod-
nika i dyplomatę, który w Rzędzinach 
stworzył park krajobrazowy. Prawie sto 
lat później Angielka obsadziła te klomby 
bratkami i ukochanymi różami, w parku 
dosadziła liczne krzewy i drzewa, a po 
kolejnych stu latach my tutaj stajemy 
i widzimy to w wyobraźni…

Na klombach wabiły kolorami i za-
pachami róże Marie van Houtte, Vi-
comtesse Folkestone, Safrano… Klomb 
za słonecznym zegarem miał ich aż 
dwadzieścia siedem w  trzech rodza-
jach: były to Książę von Teck, Cheshunt 

Scharlach, Prefet de Limburg. Niektóre 
z opisanych w książce gatunków można 
dzisiaj jeszcze zamówić u zachodnich 
ogrodników.

Wolno posuwamy się dalej po daw-
nych ścieżkach, rozdzielających klomby 
oraz rabaty w  kierunku alei odtwo-
rzonych kilkanaście lat temu przez 
Małgorzatę Haas-Nogal, gdy park został 
sprzedany prywatnej osobie. Gdzieś 
przy jednej z  nich stała cieplarnia, 
którą hrabina von Arnim zamieniła na 
pisarską samotnię, gdzieś dalej, przy 
ścieżce opadającej w dół, stał domek 
lodowy, a  przy nim „specjalna”, jak 
pisała, ławka. Ławka Goethego, bo 
tylko na niej, w cieniu potężnego buka, 
czytała utwory swego ulubionego poety.

Nasza rozciągnięta w  długi sznur 
wycieczka skręca w stronę strumienia, 
który dzisiaj nadal odgradza wschodnią 
granicę parku od pól, jak przed ponad 
stu laty. „Było cudownie cicho, słowik 
na grabie rządził całym ogrodem, a ja 
siedziałam nieruchomo i  patrzyłam, 
jak łuna na wschodzie staje się coraz 
bardziej czerwona” – pisała Elizabeth 
o tym miejscu, w którym nadal stoi kilka 
pamiętających ją wiekowych drzew.

Dzisiaj również wyrastają po drodze 
pokrzywy, najbardziej nielubiane przez 
hrabinę chwasty, o  czym przypomina 
Heinrich Löhr, z którym spieramy się 
lekko o to, czy pewnej nocy 1896 roku 

młoda hrabina von Arnim, wyjeżdżając 
w tajemnicy przed mężem do Londynu, 
szła pieszo do stacji kolejki, czy dojechała 
tam powozem? Nie bardzo wiadomo, czy 
udała się do stacyjki w Nassenheide, 
czyli dzisiejszych Rzędzinach, czy do 
Blankensee albo Grambow, bo tego nie 
doczytaliśmy, a jak się okazało, tę histo-
rię znamy oboje z tych samych książek 
biograficznych. Pan Heinrich pozostał 
przy powozie, ja – pieszej wędrówce.

Doktor Löhr, który był przed laty 
lekarzem drużyny piłkarskiej KSC Karls-
ruhe, później narodowej reprezentacji 
Kamerunu, jest dzisiaj właścicielem 
jeziora i  lasu pod Pampow, w  części 
należącego niegdyś do majątku Henninga 
von Arnima, męża pisarki. Razem z żoną 
Gabriele należą do dużego grona jej 
współczesnych czytelników, rozsianych 
po całym świecie, o  czym można się 
przekonać, zaglądając do internetu. 
Tu, w jednym miejscu, Elizabeth von 
Arnim poznała ze sobą grupę ludzi, 
mieszkających po obu stronach granicy.

Blankensee wygrało konkurs
Po raz pierwszy spotkaliśmy się, 

grupa polsko-niemiecka, na początku 
2013 r. w Zakładzie Aktywności Zawo-
dowej w  Dobrej na zaproszenie wójt 
Teresy Dery. Bo to w  Dobrej zrodził 
się pomysł przypomnienia po 100 la-
tach postaci, debiutującej w światowej 
literaturze pierwszą książką, w której 
opisała tutejsze okolice i można rzec, 
że wciąż promuje je doskonale nadal. 
Z  tego pomysłu sypnęły się kolejne, 
także ten, by wspólnie z zaprzyjaźnioną 
gminą Blankensee, dokąd sięgały dobra 
Arnimów, robić wspólnie coś, czego 
nikt dotąd nie robił, a co wiązałoby się 

z angielską pisarką. Grupie niemieckiej, 
przywiedzionej przez ówczesnego bur-
mistrza Alfonsa Heimera, pomysł się 
spodobał i tak to się zaczęło…

Od ponad dwóch lat, pod honorowym 
patronatem angielskiej pisarki, odby-
wają się coroczne spotkania, zajęcia, 
warsztaty: ogrodnicze, florystyczne, 
ekologiczne z udziałem mieszkańców 
obu gmin. W ramach projektu, krótko 
zwanego Elizabeth, odbywały się już 
zawody sportowe młodzieży, zajęcia 
gotowania dorosłych i rajd rowerowy 
(stawiło się 250 osób!). W Blankensee 
i Rzędzinach wyrosły nowe rabaty róża-
ne, a wśród największej z nich, w Buku, 
stanął pomnik angielskiej pisarki.

Ostatnim, jakże widowiskowym ak-
centem tego transgranicznego współ-
działania, które wspierały Euroregion 
Pomerania i pewna duńska Fundacja 
Oticon, jest Festiwal Róż. W tym roku 
odbył się on po raz trzeci i jak zwykle 
było wesoło i kolorowo. Były prezen-
tacje, wystawy artystyczne, kiermasze. 
Były róże do podziwiania i kupowania, 
koncerty i spotkania. I panie w długich 
sukniach oraz kapeluszach, które nada-
wały ton. Wszyscy bawili się świetnie.

A po festiwalu dowiedzieliśmy się, 
że gmina Blankensee zwyciężyła w te-
gorocznym konkursie na najlepszą 
gminę po niemieckiej stronie. Nikt nie 
wątpi, że do tego sukcesu przyczynił 

się wspólny transgraniczny projekt 
z Elizabeth w tytule. Drugiego takiego 
nie ma nigdzie.

Dzień dobry – guten Tag
Tuż po festiwalu odbyło się jeszcze 

w Blankensee zakończenie roku szkolnego 
– wspólnego polsko-niemieckiego kursu 
językowego, którego pomysł też zrodził 
się przy okazji spotkań odbywających 
się pod patronatem Elizabeth.

– To było takie spontaniczne – wspomi-
na początki Ewa Polak. – Ktoś na drugim 
festiwalu w Skarbimierzycach powiedział: 
spotkajmy się, może wspólne lekcje…

Po niemieckiej stronie też ktoś o tym 
pomyślał.

– My mamy we wsi Susanne, która 
troszczy się o  to, żebyśmy nie umarli 
z nudów, bo jest urodzoną działaczką. 
I Suzanne wspomniała o kursie tande-
mowym – mówi Ewa Samson.

I  rozniosło się po okolicy, po obu 
stronach, i zgłosili się pierwsi ucznio-
wie. Dwie nauczycielki – Ewa Polak (z 
wykształcenia polonistka i  anglistka, 
dzisiaj lektorka języków obcych w Niem-
czech) oraz Ewa Samson (germanistka 
i rusycystka, właścicielka firmy winiar-
skiej w  Blankensee). Najpierw same 
tworzyły program i  materiały, bo nikt 
nie napisał jeszcze książki do wspólnej 
nauki dwóch języków. Potem musiały 
lekcje zorganizować inaczej, bo uczniów 
z obu stron wciąż przybywało. Trzy razy 
w  miesiącu grupy uczyły się osobno, 
już z  podręcznikami, raz w  miesiącu 
wszyscy mieli wspólne zajęcia. Było 
wspaniale, bezstresowo, wesoło – mówią 
uczniowie. Lekcje przebiegały w praw-
dziwie koleżeńskiej atmosferze, bo jak 
się wszyscy w klasie lubią, to nie może 
być inaczej. A to była klasa wyjątkowa, 
o różnym przekroju wiekowym i zawodo-
wym (lekarze, inżynierowie, złotniczka, 
informatycy, nauczycielki, aktorka), klasa 
bardzo pilnych uczniów, których nie 
trzeba było gonić do nauki. Gdy jednego 
z nich – Hansa z Löcknitz – po polskiej 
stronie zatrzymała policja do rutynowej 
kontroli, mógł już powiedzieć po pol-
sku: – „Dzień dobry, proszę bardzo, czy 
wszystko w porządku”, a potem pochwalić 
się swojej nauczycielce…

– Był strasznie dumny, że nie uczył 
się na darmo – śmieje się Ewa Samson.

Gdy wracamy z uroczystego zakończe-
nia roku szkolnego o pierwszej w nocy, 
tuż za Blankensee zatrzymuje nas nie-
miecka policja. – „Dobry wieczór, proszę 
dokumenty do kontroli” – mówi po polsku 
policjantka. Też po kursie.

Elizabeth w radiu
Przed nami następne spotkania, 

czwarty Festiwal Róż i  wiele cieka-
wych planów, których nie chce jeszcze 
zdradzić Iza Dryjańska, organizatorka 
i  koordynatorka projektu o  nazwie 
Elizabeth. Jedno jest pewne, że niko-
mu innemu nie uda się zrealizować 
pewnych pomysłów, bo tylko tutaj są 
Dobra i Rzędziny, o które – dawne Na-
ssenheide – pytają czytelnicy z różnych 
stron świata. Bo książki naszej Elizabeth 
są na Zachodzie na nowo wydawane 
w różnych formach. Bestseller z roku 
1898, „Elizabeth i jej ogród”, wydany 
w Niemczech trzy lata temu w formie 
audiobooku przyniósł aktorce, Doris 
Wolters, tytuł najlepszej interpretatorki 
książki. Półautobiograficzną opowieść 
o życiu angielskiej pisarki w dzisiej-
szych Rzędzinach zaczęto także od 
lipca czytać w odcinkach w radiu BBC 
w  wieczornym programie „Książka 
przed snem”. We wrześniu w Cambridge 
odbędzie się konferencja poświęco-
na twórczości Elizabeth von Arnim. 
A u nas, na pograniczu, będą kolejne 
spotkania, następny Festiwal Róż.

Nie wiem tylko, czy z doktorem Löh-
rem uzgodnimy stanowiska w sprawie 
ucieczki młodej hrabiny nocą 1896 r. 
po kryjomu na stację kolejki. Pieszo 
czy powozem?� Elżbieta�BRUSKA

25. HANSE Sail odbędą się 
w Rostocku i Warnemünde 
5-9 sierpnia. Organizowane 
są od 1991 r. Oficjalne 
otwarcie zaplanowano na 
popołudnie 6 sierpnia. W tym 
roku głównymi bohaterami 
morskiego zlotu będą 
statki parowe, a z honorami 
szczególnymi i uroczystym 
salutem zostanie przywitany 
legendarny lodołamacz 
„Stettin”, który na Hanse Sail 
przypływa co roku.

Do Rostoku awizowało się 
ponad dwieście żaglowców peł-
nomorskich, szkunerów, barków, 
zeesenbootów i statków parowych 
z kilkunastu państw. Przypłyną 
kutry wielorybnicze, które zakoń-
czą VII Regaty Nystad-Rostok. 
Wśród największych żaglowców 
będą rosyjskie „Kruzenstern”, 
„Siedov” i  „Mir”, polski „Dar 
Młodzieży”, niemieckie „Gorch 
Fock” i „Greif ”. Przypłynie polski 
„Kapitan Borchardt”, szwedzka 
brygantyna „Baltic Beauty”, bry-
tyjski bryg „Eye of the Wind”, 
„Nao Victoria” z Hiszpanii, fran-
cuska fregata „Etoile du Roy” 
(pierwszy raz na Hanse Sail). 
Jako niespodzianka zapowiadany 
jest zbudowany w 2010 r. bryg „La 
Grace” pod flagą Czech, kraju – 
jak widomo – stęsknionego mórz 
i oceanów.

W programie Hanse Sail są 
regaty, parady żaglowców, rejsy 
wycieczkowe żaglowcami i  pa-
rowcami w morze (także nocne), 
zwiedzanie jednostek, w tym okrę-
tów wojennych. Przygotowano 
różnorodny program kulturalny 
(koncerty orkiestr symfonicznych, 
zespołów młodzieżowych, dni 
szant) i kulinarny (jarmarki: pol-
ski, brandenburski, biesiadny), 
inscenizacje życia codziennego 
w mieście hanzeatyckim. Odbę-
dzie się XV Hanse Sail Business 
Forum.

Statki i okręty, które przypłyną do 
Rostoku, zajmą nabrzeża o długości 
4,5 km. Popłyną następnie w konwoju 
na Sail Bremerhaven, a  niektóre 
także na Sail Amsterdam, największy 
festyn portowy na świecie.

Partnerem 25. Hanse Sail są 
Hesja i  Estonia. Oczekiwanych 
jest ponad milion gości, około 
tysiąca dziennikarzy, pojawią się 
pełnomorskie cruisery. Znane są 
już dokładne terminy Hansa Sail 
do 2018 r.

Szczegóły: www.hansesail.com
� (b.t.)

PODCZAS spotkań pani Anny 
Quart w Szczecinie mówiono tak-
że o  problemach, których władze 
regionalne nie są w stanie załatwić, 
aczkolwiek powinny uparcie doma-
gać się od stolic ich rozwiązania. 
Chodzi na przykład o  regionalne 
transgraniczne połączenia kolejowe. 
Czy bowiem powołanie w ramach 
Polsko-Niemieckiej Komisji Między-
rządowej specjalnej grupy roboczej 
ds. połączeń kolejowych przyśpieszy 
załatwienie problemów komunikacji 
transgranicznej, których nie można 
załatwić od lat? Grupę powołano 
w kwietniu, a zacznie pracę we wrze-
śniu. Jeśli z taką prędkością, z jaką 
się konstytuuje, będzie rozwiązywać 
problemy, niczego szybko nie załatwi. 
A sprawy dla pogranicza są ważne. 
Nie chodzi o to, by władze centralne 
wymuszały jakieś rozwiązania na 
niezależnych przewoźnikach, bo to nic 
nie da, lecz żeby zmieniły w końcu 
przepisy z dawnych lat, stwarzające 
dla komunikacji transgranicznej 
bariery często nie do pokonania. 
Przydałaby się też nowa definicja 
pogranicza. Nadal pogranicza to 
w obu krajach peryferie, potrzebu-
jące pomocy, a nie dwukulturowy 
region, który dla życia, nie mówiąc 
o  rozwoju, potrzebuje rozwiązań, 
dostosowanych do jego potrzeb.

 Bogdan TWARDOCHLEB

ROZMAWIANO o  realizacji 
projektów w ramach kończącego 
się programu INTERREG IVA 
i przyszłej perspektywie finan-
sowania UE, o bieżącej sytuacji 
na pograniczu i  wzmocnieniu 
współpracy międzyregionalnej. 
Sekretarz Quart zadeklarowała, 
że euroregion może liczyć na 
wsparcie w rozwiązywaniu trud-
nych spraw na poziomie mini-
sterstwa i Komisji Europejskiej. 
Brandenburgia ma w Brukseli 
swoje przedstawicielstwo, za-
trudniające dziesięć osób.

W Szczecinie Anna Quart 
spotkała się też z marszałkiem 
województwa Olgierdem Geble-
wiczem i  zastępcą prezydenta 
Szczecina Krzysztofem Soską. 
Rozmawiała m.in. o współpracy 
gospodarczej, transgranicznej 
opiece medycznej, Szczeciń-
skim Regionie Metropolitalnym, 
wspólnych inicjatywach w  re-
gionie Bałtyku i  problemach 

transgranicznej infrastruktury 
komunikacyjnej. Mówiono o roz-
budowie połączeń kolejowych. 
W ramach Polsko-Niemieckiej 
Komisji Międzyrządowej ds. 
Współpracy Regionalnej i Przy-
granicznej powołana została 
wspólna grupa robocza ds. po-
łączeń kolejowych. Rozpocznie 
pracę we wrześniu.

Sekretarz Quart była też 
w Schwedt. Z przedstawicielami 
Schwedt i Chojny zwiedziła park 
Hugenotów w Schwedt i Dolinę 
Miłości w Zatoni Dolnej.

Anna Quart (ur. 1990) stano-
wisko sprawuje od listopada 
2014 r., odpowiada za sprawy 
europejskie. Studia filologicz-
ne, politologiczne, zarządzania 
gospodarką kończyła w Berlinie, 
Moskwie, Brukseli i Paryżu, pra-
cowała m.in. u Volkswagena. Jest 
tłumaczką z języka francuskiego 
i rosyjskiego.
� (a.w.,�b.t.)

PIERWSZY miesiąc wakacji za 
nami. Czas płynie wolniej. W końcu 
mogę sięgnąć raz jeszcze do publi-
kacji poświęconych Clausowi von 
Stauffenbergowi. Szukam w  nich 
informacji o jego stosunku do Polski 
i Polaków.

Problem ten od kilku tygodni 
wałkowany jest na różnych portalach. 
Przytaczane są wybrane, niewielkie 
fragmenty korespondencji między 
nim a  jego żoną Niną, z  września 
1939 r. W dodatku odrywa się je od 
kontekstu obrazu Polski i  Europy 
Wschodniej w Niemczech w pierw-
szych dekadach XX w.

Czy negatywny stosunek Stauffen-
berga do naszego kraju był wyjątkiem, 
czy też był powszechny wśród war-
stwy arystokratyczno-wojskowej, nie 
mówiąc już o większości Niemców? 
Uważniejsza lektura listów Stauf-
fenberga pozwala skreślić bardziej 
złożony obraz. Być może szczególnie 
Polaków nie poważał, ani nie podzi-
wiał, jednak nie przeszkodziło mu 
to w  ukaraniu jednego ze swych 
podwładnych za złamanie prawa. 
Ten fakt przemilczeli wszyscy dzien-
nikarze, którzy tworzą teraz chór 
oburzenia z powodu nawiązania do 
postaci Stauffenberga w niedawnym 
wystąpieniu prezydenta Komorow-
skiego w Berlinie.

*  *  *
Dobrze się stało, że kolejna rocz-

nica zamachu na Hitlera w Wilczym 
Szańcu (20 lipca 1944) została za-
uważona w mediach. Zajęto się nią 
jednak w dość specyficzny sposób, 
choć chyba nie tak niezrozumiały 
w naszych realiach. Pretekstem nie 
stał się nieudany zamach, lecz prze-
mówienie głowy państwa polskiego. 
Bronisław Komorowski na zaprosze-
nie Fundacji Adenauera wygłosił 
w Berlinie odczyt poświęcony ruchowi 
oporu w XX wieku. Niemal całą jego 
zawartość uznano chyba za nie wartą 
zainteresowania, natomiast z pasją 
rzucono się na zdania odnoszące się 
do Clausa von Stauffenberga. Ode-
zwały się głosy oburzenia, jak zwykle 
świętego, zaczęto nawet słać listy 
otwarte. W jednym z nich wyrażono 
w jednym zdaniu opinię o autorze 
najgroźniejszego zamachu na wodza 
III Rzeszy, jak i o prezydencie Polski:

„Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej oddaje hołd człowiekowi, który 
jako czynny oficer Wehrmachtu brał 
udział w  najezdniczej ludobójczej 
wojnie przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w 1939 roku, który wyrażał 
rasistowskie opinie o mieszkańcach 
Rzeczypospolitej, pochwalał pracę 
niewolniczą Polaków na rzecz Nie-
miec, który wreszcie podjął działania 
przeciwko Adolfowi Hitlerowi, aby 
utrzymać niemieckie zdobycze wo-
jenne w obliczu nieuchronnej klęski 
Rzeszy Niemieckiej w lecie 1944”.

*  *  *
Poniżej odniosę się do niektórych 

cech domniemanego światopoglądu 
Stauffenberga, wymienionych w liście 
otwartym. O samym zamachu na Hi-
tlera, jego przebiegu, fali aresztowań, 
procesów i wyroków śmierci napisano 
już wiele. Sporo publikacji dostępnych 
jest także po polsku. Dotyczy to rów-
nież wyobrażeń uczestników spisku 
o przyszłym porządku europejskim. 
Książki są dostępne, zatem pozwolę 
sobie te sprawy pominąć.

Dywizja, w  której służył Claus 
von Stauffenberg, została w sierpniu 
1939 r. przeniesiona z Wuppertalu na 
tzw. Śląsk Środkowy. Szlak bojowy 
jednostki Stauffenberga prowadził 
z Kreuzburga (dziś Kluczbork) przez 
Wieluń, Włodawę, Radom, Kozienice 
do Grójca. 12 października 1939 r. 
Stauffenberg z jednostką wrócił do 
macierzystych koszar. Z  dostępnej 
literatury wiadomo, że przed 1939 
r. nie miał żadnej styczności z Pol-
ską. Jak ją więc zapamiętał z okresu 
„Polenfelzug”?

*  *  *
Urodził się w 1907 r. w Jettingen 

(Szwabia) w rodzinie arystokratycz-
nej. Wśród jego przodków był m.in. 
marszałek August von Gneisenau. 
Claus również wybrał karierę woj-
skową. Szlify oficerskie zdobywał 
w  kawalerii (Bamber, Hanower), 
odbył studia w Akademii Wojennej, 
przygotowujące do pracy w  szta-
bie generalnym. Przejęcie władzy 
przez nazistów początkowo powitał 
– podobnie jak wielu z jego poko-
lenia – z  entuzjazmem i  nadzieją 
na odrodzenie Niemiec. Z biegiem 
lat zaczął nabierać dystansu do 
nowego systemu. Był wprawdzie 
dzieckiem epoki, jednak uważał 
za ważne oddzielenie wojska od 
bieżącej polityki państwa. Nie bez 
znaczenia dla kształtowania się jego 
charakteru była tradycja rodzinna, 
konserwatywne i monarchistyczne 
przekonania jego rodziców (ojciec był 
ostatnim Oberhofmarschall Króle-
stwa Wirtembergii), zainteresowania 
muzyczne i artystyczne (przynależ-
ność do środowiska związanego 
z  poetą Stefanem Georgem). Był 
katolikiem.

*  *  *
Jego wiedza o Polsce i Polakach 

nie różniła się od przeciętnej w Niem-
czech. Była ona często oparta na 
starych stereotypach (polnische Wirt-
schaft) i nowszych uprzedzeniach. Ten 
antysłowiański czy antypolski nurt 
nie był niczym nowym ani rzadkim. 
Od drugiej połowy XIX w. wyraźnie 
negatywny obraz Polski można było 
spotkać choćby w popularnych powie-
ściach („Soll und Haben” G. Freytaga), 
czy operetkach („Student żebrak” 
C. Millöckera), jak i  w  wywodach 
polityków i  publicystów. W  czasie 

I wojny światowej wielu Niemców, 
służących na froncie wschodnim, 
umocniło swe przekonania o zaco-
faniu tej części Europy. Pochodzący 
z Wrocławia gen. Karl Wilhelm von 
Gallwitz zanotował w swoim dzien-
niku 20 września 1914 r.:

„Samochodem do odprawy celnej, 
dalej konno. Większość naszych 
żołnierzy, którzy nigdy przedtem 
nie dotarli do słupów granicznych 
na wschodzie, wpadła w osłupienie. 
Najpierw znakomita szosa, a potem 
droga pełna dziur, mizerna wegetacja 
i uprawy, nędzne chaty, zbiedniali 
i brudni ludzie”.

Podobnych cytatów można wska-
zać więcej. Po powstaniu państwa 
polskiego i stratach terytorialnych 
Niemcy weimarskie i Polskę dzie-
lił głęboki konflikt. Gen. Hans von 
Seeckt pisał 11 września 1922 r. do 
pierwszego szefa MSZ Republiki 
Weimarskiej: „Egzystencja Polski 
jest nie do pogodzenia z warunkami 
życiowymi Niemiec. Polska musi 
zniknąć i zniknie przez własną słabość 
i przez Rosję, z niemiecką pomocą”.

Przekonanie to podzielała kasta 
oficerska, przenikało atmosferę szkół 
wojskowych, do których uczęszczał 
młody Stauffenberg. Głosy przeciwne, 
bardziej zróżnicowany odbiór Polski, 
należały do rzadkości. Podpisanie 
przez RP i III Rzeszę w 1934 r. de-
klaracji o wzajemnym niestosowaniu 
przemocy doprowadziło jedynie do 
czasowej normalizacji i  powierz-
chownej poprawy stosunków między 
obu krajami.

*  *  *
W czasie kampanii wrześniowej 

Stauffenberg był odpowiedzialny za 
aprowizację dywizji. Miał z tym ogrom-
ne trudności, wynikające z szybkiego 
tempa marszu jednostki. Wielokrotnie 
był konfrontowany z bezprawnymi 
rekwizycjami i rabunkami, dokony-
wanymi przez żołnierzy niemieckich, 
ale i grabieżą koszar i magazynów 
wojskowych przez okoliczną ludność. 
W listach do żony zawarł swe pierwsze 
wrażenia z Polski, które właściwie 
niczym nie różniły się od wcześniej 
przytoczonych opisów:

„Miejscowa ludność to niewiary-
godny motłoch, bardzo dużo Żydów 
i mieszańców. Naród, który dobrze 
się czuje jedynie pod batem. Tysiące 
jeńców przyczynią się na pewno do 
rozwoju naszego rolnictwa. W Niem-
czech można ich z pewnością dobrze 
wykorzystać, są bowiem pracowici, 
chętni i skromni”.

Powyższy cytat jest najczęściej 
przytaczanym dowodem na anty-
polskość Stauffenberga. Inne, które 
w tym samym czasie odnotowywał 
w  listach, są pomijane. Warto je 
przytaczać, bo utrudniają łatwe 
wpisanie Stauffenberga w  poczet 
polakożerców. Po zatrzymaniu się 

w jednym z majątków szlacheckich 
pisał z podziwem:

„W ostatnich kwaterach dla sztabu 
widziałem w zaniedbanych chateaus 
wspaniałe meble okresu empire. 
Nieprawdopodobnie piękne rzeczy, 
przy których dostaję zawrotu głowy. 
Właśnie przebywam w majątku ziem-
skim kulturalnego artysty z piękną 
biblioteką i wspaniałymi rzeczami 
okresu empire, łóżka, nocne stoliki, 
lustra, regały na książki, klasyczne 
w stylu, tak, jak to sobie można wy-
obrazić”.

*  *  *
Stauffenberg widział więc, że 

Polska to kraj skrajności, ogromnych 
różnic społecznych. Nie zastanawiał 
się, skąd się one wzięły, dlaczego 
poziom życia warstw uboższych jest 
na ogół niski. Nie traktował jednak 
wszystkich Polaków jako podludzi, 
którymi nie warto się bliżej zaj-
mować. W  Wieluniu, dopiero co 
zmasakrowanym przez niemieckie 
bombowce, aresztowano dwie Polki, 
matkę i  córkę. Ze strychu swego 
domu miały rzekomo dawać znaki 
latarką polskiej artylerii. Jeden z ofi-
cerów, znajomy Stauffenberga, kazał 
je bez zbadania sprawy na miejscu 
rozstrzelać. Po interwencji Stauf-
fenberga trafił przed sąd wojenny. 
Okazało się, że kobiety są dalekie od 
pełni władz umysłowych i nie zda-
wały sobie sprawy, co robią. Oficera 
zdegradowano. Poczucie sprawiedli-
wości wzięło więc u Stauffenberga 
górę nad braterstwem broni (Kame-
radschaft) i narodową wspólnotą, 
co dowodzi, że ogólny negatywny 
stosunek do Polaków nie dawał się 
pogodzić z samowolą niemieckich 
wojskowych, a zwłaszcza jednostek 
specjalnych, które wkrótce miały 
masowo zabijać polskich cywili. Być 
może informacje o tym były jedną 
z  przyczyn narastania tendencji 
opozycyjnych u von Stauffenberga 
i jego przyjaciół.

*  *  *
Kilka wojennych tygodni jesienią 

1939 r. było jedynym bezpośrednim 
kontaktem Stauffenberga z Polską. 
Resztę wojny spędził na froncie za-
chodnim i Afryce, gdzie został ciężko 
ranny. Przez kilka miesięcy przeby-
wał także na froncie wschodnim. 
Od 1943 r. uczestniczył aktywniej 
w kontaktach, które później dopro-
wadziły do zawiązania spisku przeciw 
Hitlerowi. Za udział w nim zapłacił 
wraz ze swymi towarzyszami życiem 
i  wrogością wielu Niemców. Jego 
rodzina odczuwała to jeszcze wiele 
lat po upadku III Rzeszy.
� Krzysztof�RUCHNIEWICZ
Warto przeczytać: Tomasz Scheffler, 

Europa po Hitlerze. Ład międzynaro-
dowy w koncepcjach konserwatywnej 
opozycji w Trzeciej Rzeszy, Wrocław 
2006.

ŚWIATOWY Dzień Uchodźcy, ogło-
szony przez ONZ, i  Dzień Pamięci 
o Ofiarach Ucieczek i Wypędzeń wy-
pada w połowie czerwca. W Domu 
Wielu Pokoleń „Solidarność Narodów” 
(Mehrgenerationenhaus Volkssolidari-
tät) w Torgelow odbyła się w tym dniu 
konferencja „Losy ludzi” („Menschen-
schicksale”).

Mówiono o  losach uciekinierów 
i wypędzonych w czasie drugiej wojny 
światowej i po wojnie oraz o uchodź-
cach i  azylantach dziś. Uczestnicy 
spotkania rozmawiali o tym, kim są 
uciekinierzy, skąd pochodzą, dlaczego 
musieli opuścić ojczyznę, jak uciekali, 
znajdowali nowy dom i  jak zostali 
przyjęci w kraju, do którego przybyli.

Spotkanie zostało zainicjowane 
i  zorganizowane przez Dom Wie-

lu Pokoleń „Solidarność Narodów” 
w Torgelow i Międzynarodowe Cen-
trum Studiów i  Spotkań im. Dietri-
cha Bonhoeffera w Szczecinie. Wzięli 
w nim udział uczestnicy i świadkowie 
wydarzeń wojennych i powojennych 
z Pasewalku, Torgelow i Ueckermün-
de, uczniowie Szkoły Regionalnej im. 
Alberta Einsteina w Torgelow i Kato-
lickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Szczecinie oraz azylanci z pobliskie-
go Drögeheide. O ucieczkach i wy-
pędzeniach w historii i współcześnie 
mówił w  niezwykle interesującym 
wykładzie prof. Jan M. Piskorski 
z  Uniwersytetu Szczecińskiego, hi-
storyk, autor m.in. książki „Wygnań-
cy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwu-
dziestowiecznej Europie”. Uczniowie 
szczecińskiego liceum przedstawili 

prezentację słowno-muzyczną, zwią-
zaną z tematem spotkania.

Jego uczestnicy zgodzili się, że dla 
porozumienia między pokoleniami 
i ponad granicami, zwłaszcza na pol-
sko-niemieckim pograniczu, bardzo 
ważne jest prezentowanie i spisywa-
nie relacji świadków i  uczestników 
dramatycznych wydarzeń z przeszło-
ści. Równocześnie niezbędne jest 
poznawanie losów dzisiejszych ucieki-
nierów i azylantów, jak też udzielanie 
im pomocy w nowych miejscach ich 
życia, wolnych od wojen i głodu.

Na spotkanie przewieziono ze 
Schloss Bröllin do Torgelow wędrujące 
rzeźby Christine Rode z  cyklu „Die 
Wartenden” („Czekający”). Symbo-
lizowały oczekiwanie uciekinierów, 
przedostających się przez Morze Śród-

ziemne do Europy, na statek, który 
by ich do niej zawiózł. W  pracach 
Christine Rode statek jest symbolem 
nadziei na lepsze życie, a równocze-
śnie zwątpienia.

Uczniowie ze Szczecina przed-
stawili prezentację multimedialną 
„Świadkowie wydarzeń”. Otwarto też 
wystawę „Azyl jest prawem ludzkim”, 
działała Kawiarenka Wspomnień, 
w której można było wysłuchać świad-
ków wydarzeń.

Za pomoc w  realizacji projektu 
Dom Wielu Pokoleń „Solidarność Na-
rodów” dziękuje Międzynarodowemu 
Centrum Studiów i Spotkań im. Die-
tricha Bonhoeffera w Szczecinie, pro-
wadzonemu przez Magdalenę i Falko 
Reichardtów. 
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Część klasy polsko-niemieckiej podczas uroczystego zakończeniu roku szkolnego w Blan-
kensee. Na dole od lewej nauczycielki: Ewa Polak i Ewa Samson.� Fot.�Elżbieta�BRUSKA

komunikat     Rozmowy w Szczecinie

Pani sekretarz 
z Brandenburgii
W STOWARZYSZENIU Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
gościła Anna Quart (Die Linke), sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów 
Brandenburgii. Była to pierwsza wizyta urzędnika tej rangi 
w szczecińskim biurze stowarzyszenia, reprezentowanym 
w czasie rozmowy przez dyrektora Pawła Bartnika 
i wicedyrektor Irenę Stróżyńską.

Największe żaglowce i największe cruisery� Fot.�Hanse�Sail

Lodołamacz „Stettin” zawsze jest na Hanse Sail.� Fot.�Hanse�SailGośćmi szczególnymi będą statki parowe.� Fot.�Hanse�Sail


