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REPORTAŻ OSOBISTY  Uciekinierzy w Berlinie. Polacy bez nienawiści

Dobrze być wśród przyzwoitych
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20-lecie Pomeranii
REPORTAŻ

Pieszo wzdłuż granicy
Ustalenia w Stralsundzie200 kilometrów od Seelow do Szczecina

BYŁ koniec sierpnia. W poczu-
ciu, że Europa znajdzie jakiś sposób 
na to, by poradzić sobie z  tymi 
problemami tu, na miejscu, i tam, 
skąd ci ludzie uciekają, poszłam 
zobaczyć, jak żyją w  Berlinie ci, 
którzy do nas dotarli.

Sama byłam przed 30 laty ucieki-
nierką, a potem ponad osiem lat pra-
cowałam w Opiece nad Uchodźcami 
berlińskiego Czerwonego Krzyża. 
Oczywiście nie można porównywać 
niemieckich doświadczeń polskiej 
uciekinierki politycznej z roku 1985 
z sytuacją uchodźców wepchniętych 
do łódki na Morzu Środziemnym 
w  roku 2015. Kiedy pracowałam 
w Czerwonym Krzyżu, kilkakrotnie 
mieliśmy do czynienia z masowym 
napływem uchodźców. Były lata, 
podczas wojny w Jugosławii, że było 
ich kilkaset tysięcy. I  jakoś sobie 
z tym poradziliśmy, co więcej – nie 
tylko oni, uchodźcy, ale i my, kraj 
przyjmujący, odnieśliśmy z tego ko-
rzyści. Staliśmy się społeczeństwem 
wielokulturowym, nauczyliśmy się 
tolerancji i ciekawości Innych, roz-
szerzyliśmy nasze zainteresowania… 
Poradziliśmy sobie. W pierwszych 
latach były lęki, protesty, ataki, 
również takie, gdy ginęli ludzie. 
Wzrosła fala agresywnego neona-
zizmu, zaczęliśmy bać się nie tyle 
przybyszy, co nas samych. Z czasem 
wszystko się ułożyło.

Moi przyjaciele z tamtych czasów 
są wciąż, albo znowu, zatrudnie-
ni w  Opiece nad Uchodźcami. 
Dzwonię do Piotra Skrzędziejew-
skiego, który pracuje w  jednym 
ze schronisk dla uciekinierów, 
prowadzonych przez AWO-Mit-

te, starą organizację, założoną 
w 1919 r. „Stowarzyszenie prowadzi 
jedenaście schronisk dla uchodź-
ców, gdzie mieszka 3500 osób” – 
czytam w ulotce. „Najładniejszym 
kolorem jest kolor kolorowy” – głosi 
dowcipne hasło AWO.

Piotr prowadzi jedno ze schro-
nisk – Refugium an der Havel/
Refugium nad Hawelą – od samego 
początku, od października 2013 
roku. Moja przyjaciółka Eweli-
na pracuje jako wolontariuszka 
w  schronisku w  naszej dzielni-
cy, w  Tempelhof, które powstało 
dlatego, że na ulicy stanęło nagle 
dwieście osób. Zorganizowano je 
w  ciągu trzech godzin w  starym 
budynku szkolnym.

* * *
Jest piękny letni dzień, gdy 

jadę odwiedzić Piotra i  Reginę 

w Refugium nad Hawelą. Przed laty 
pracowałam z obojgiem w ogrom-
nym schronisku na Streitstraße 
w Spandau. Wczoraj ktoś podpalił 
halę sportową w schronisku w Na-
uen, nieopodal Berlina. – „Macie 
stracha?” – pytam. – „Stracha? 
Nie, nie boimy się o  siebie, ale 
jednak trochę jest człowiekowi 
byle jak” – odpowiadają.

Po kilku dniach wyjaśnia się, 
że to nie był atak, a lekkomyślność 
dzieci ze schroniska.

Teren schroniska jest rozległy. 
Parterowe budynki otoczone traw-
nikami stoją między sosnami, za 

drzewami płynie Hawela. – „Jak 
na wczasach w  Polsce w  roku 
1960” – mówię. – „Bo to był rze-
czywiście ośrodek wypoczynkowy 
zbudowany w  roku 1943 przez 
organizację Todt dla nazistów 
z zagranicy. Przyjeżdżali tu, by się, 
jakbyśmy to dziś określili, integro-
wać z niemieckimi przyjaciółmi” 
– odpowiada Piotr. Uśmiechamy 
się oboje, nieco rozbawieni ironią 
historii. Na łące wolontariuszka 
w ramach zajęć z dziećmi założyła 
ogród warzywny. Każdy może tu 
przyjść i  zebrać warzywa. Wo-

lontariuszy udziela się tu sporo, 
jak zresztą w każdym schronisku 
w Berlinie. Zajmują się głównie 
opieką nad dziećmi, zwłaszcza poza 
godzinami pracy przedszkolanek, 
zatrudnionych na etatach. Organi-
zują wyjazdy, zwiedzanie miasta, 
uczą niemieckiego. Takie ogrody 
jak ten, tzw. ogrody sąsiedzkie lub 
interkulturowe, to od wielu lat 
sprawdzona w Berlinie metoda in-
tegracji mieszkańców. W ogrodzie 
jest dziś tylko jedna osoba, bo na 
sąsiednim placu odbywa się festyn 
dla dzieci, zorganizowany przez 
wolontariuszy ze Stowarzyszenia 
Integracji Kulturowej.

– „Dzieci? – pytam, bo każdy 
przecież wie, że przyjeżdżają sami, 
uzbrojeni po zęby i zamaskowani 
wojownicy Allacha.

W schronisku mieszka 450 ucie-
kinierów, w tym 250 dzieci. Przede 
wszystkim Syryjczycy, Albańczy-
cy, również z Kosowa, Serbowie 
i  Bośniacy, dwadzieścia jeden 
osób z Iraku, dwanaście z Iranu, 
dziewięć z Erytrei. Ta lista jest jak 
lekcja wychowania obywatelskiego 
na temat: Współczesne konflikty 
wojenne w Europie i na Bliskim 
Wschodzie. Brak Palestyńczyków 
i Ukraińców, jest siedmiu Rosjan.

Schronisko to trzy budynki, 
każdy podzielony na pięć bloków 
mieszkalnych. Pokoje dla dwóch 
do pięciu osób, w każdym bloku 
duża wspólna łazienka i  kuch-
nia dla tych, którzy gotują sami. 
Czysto, a nawet – bardzo czysto. 
Piotr mówi, że firma zajmująca się 
sprzątaniem pracuje codziennie, 
siedem dni w tygodniu…

* * *
Refugium nad Hawelą to tak 

zwane schronisko pierwszego 
kontaktu. Przyjmuje uciekinie-
rów, którzy właśnie przyjechali do 
Berlina, także tych, którzy dotarli 
pociągami z Węgier.

 Dokończenie na str. IV

W NIEDZIELNY wieczór słońce 
nurza się w pastelowym różu po-
marszczonych wód Odry. Na brzegu 
szyld: „Witamy w  Polsce”. Obok 
trzej młodzi mężczyźni podpierają 
swój terenowy samochód, drzwi są 
otwarte. Milcząc palą papierosy. 
Przed nimi kołysze się „Bez Granic. 
Ohne Grenzen” – jedyny prom, który 
pokonując graniczną rzekę, kursu-
je między polskimi Gozdowicami 
a niemieckim Güstebieser Loose. 
Rodzina kaczek spieszy się do 
Brandenburgii. – „Jeśli chciałaby 
pani na drugą stronę, musi pani 
czekać do pojutrza” – młodzi Po-
lacy pokazują na rozkład rejsów. 
W poniedziałek niemiecko-polskie 
połączenie ma dzień odpoczynku.

* * *
Minęło prawie ćwierć wieku od 

podpisania przez ówczesnego kanc-
lerza federalnego Helmuta Kohla 
i polskiego premiera Jana Bielec-
kiego układu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjacielskiej współpracy. Z sąsia-
dem ze wschodu łączy mnie niewiele, 
a on przecież zawsze jest obecny. Za 

każdym razem, kiedy wymieniam 
swoje nazwisko: Stettin. Brzmi jak 
nazwa polskiej granicznej metropo-
lii, do której teraz chcę się zbliżyć. 
To portowe miasto określane było 
wcześniej jako brama Berlina na 
Bałtyk. Kiedy Stettin stał się polskim 
Szczecinem, miasta odsunęły się od 
siebie. Dziś podróż pociągiem między 
nimi trwa o trzydzieści minut dłużej 
niż przed drugą wojną światową, przy 
czym Szczecin, oddalony o 120 km od 
Berlina, jest najbliżej niego położo-
nym wielkim miastem. Mimo to moi 
znajomi wybierają na weekendowy 
wypad Lipsk i Hamburg: – „Szczecin? 
A gdzie to właściwie leży?”

Chcę sobie wyrobić swój obraz 
sąsiedztwa w osobliwym kraju „po-
między”. Brandenburgia jest dla 
mnie przynajmniej tak samo obca 
jak zachód Polski. Trasa od przejścia 
granicznego do przejścia, po lewej i po 
prawej stronie Odry, około dwustu 
kilometrów pieszo. W plecaku: namiot, 
przewodnik z polskim słowniczkiem, 
mapa dla rowerzystów. 

 Dokończenie na str. III

KOMENTARZ

Na marginesie 
jest lęk

PROBLEM uchodźców przesłania 
wszystkie inne. Choć nie powinni-
śmy żyć tylko nim, jednak wszystko 
wobec niego blednie. Gdziekolwiek 
jesteśmy, z kimkolwiek rozmawiamy, 
uchodźcy są z  nami, choć jeszcze 
nie ma ich w Polsce. Wiadomo, że 
będą. Stosunkowo niewielu.

Niektórzy straszą nas uchodź-
cami, grożą. Cóż na to można po-
wiedzieć? Przede wszystkim, że 
to czysty przypadek, że nie my 
jesteśmy uchodźcami. Sytuacja 
w  naszej części świata jest taka, 
że nie musimy uciekać. Czy tak 
będzie zawsze? Można powiedzieć, 
że tak zawsze nie było. Obyśmy nie 
musieli uciekać.

Dziś nie musimy, nie muszą 
nasze dzieci. Dlatego powinniśmy 
pomagać tym, którzy uciekać mu-
szą. To jest kwestia przyzwoitości. 
Chodzi też o to, byśmy nie musieli 
się kiedyś wstydzić i to najbardziej 
sami przed sobą.

Długo żyliśmy w spokojniej Eu-
ropie, nie przejmując się zbytnio 
wojnami w  Syrii, Kurdystanie, 
Nigerii, Sudanie, nawet w  Iraku 
i  Afganistanie, mimo obecności 
tam polskich żołnierzy. „Niech na 
całym świecie wojna, byle polska 
wieś zaciszna, byle polska wieś 
spokojna” – pisał proroczy wieszcz. 
Teraz dosięgają nas skutki wojen, 
a można powiedzieć, że także skutki 
naszej obojętności.

Prognozy mówią, że wędrówka 
ludów nie ustanie, nawet jeśli w Sy-
rii i gdzie indziej nastanie pokój (oby 
jak najszybciej). Coraz więcej ludzi 
będzie uciekać od kataklizmów, 
spowodowanych ocieplaniem się 
klimatu, od głodu. Ekonomiści, 
patrzący globalnie, już dawno mó-
wili, że ludzie Południa będą szli 
na Północ. To się dzieje. Polska 
będzie mogła żyć spokojniej tylko 
wtedy, gdy włączy się do pomocy, 
gdy nie będzie na marginesie, bo 
na marginesie zawsze króluje lęk.

 Bogdan TWARDOCHLEB

W STRALSUNDZIE odbyło 
się posiedzenie zarządu 
Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu 
Pomerania (SGPEP), zarządu 
Kommunalgemeinschaft 
Europaregion POMERANIA 
e.V. i polsko-niemieckiej Rady 
Euroregionu Pomerania.

Rozmawiano o  tegorocznym 
jubileuszu 20-lecia powstania eu-
roregionu. Ustalono, że uroczyste 
spotkanie odbędzie się 17 grudnia 
w  Szczecinie. Z  tej okazji przy-
znane zostaną nagrody euroregio-
nalne. Polska i niemiecka strona 
euroregionu wybiorą laureatów 
w trzech kategoriach: osoba fizycz-
na, organizacja non profit, gmina. 
Wyróżnienia zostaną przyznane za 
wybitne osiągnięcia w pracach na 
rzecz integracji w  Euroregionie 
Pomerania, inicjowanie projektów 
szczególnie dla niego efektywnych 
i rozwój partnerskiej współpracy 
między gminami.

Dyrektorzy biur euroregionu, 
Andrea Gronwald i Paweł Bartnik, 
podsumowali efekty wdrażania 

Funduszu Małych Projektów IN-
TERREG IVA i działalność Polsko-
-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
Mówili o stanie prac nad nowym 
okresem wsparcia (lata 2014-2020).

Przed wspólnym posiedzeniem 
Rady Euroregionu odbyło się spo-
tkanie zarządu SGPEP i polskich 
członków rady. Wybrano zastępcę 

polskiego prezydenta euroregionu 
(prezydentem od tego roku jest Piotr 
Jedliński, prezydent Koszalina). 
Funkcję tę powierzono Krzysztofowi 
Sosce, zastępcy prezydenta Szczeci-
na i jednocześnie prezesowi SGPEP.

Laureatów nagród euroregional-
nych Rada Euroregionu wybierze 
do końca października.  (ola)

Spotkanie w Stralsundzie. Przemawia Krzysztof Soska, z prawej Piotr Jedliński
 Fot. ola

Regina i Piotr z Refugium nad Hawelą  Fot. Ewa M. SLASKA

Ewa M. SLASKA

Isabel STETTIN

CAŁE lato żyliśmy pod naporem informacji o uciekinierach. 
Wiedzieliśmy i wiemy, że stoimy w obliczu nowej wędrówki 
ludów, takiej jak ta, która zmiotła z mapy Europy Cesarstwo 
Rzymskie. Z jednej strony baliśmy się, że coś stanie się tym, 
którzy chcą się do nas dostać, z drugiej – drżeliśmy z lęku 
przed zagładą naszego świata.


