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529 km 
Dwa lata temu Narodowy Stary Teatr z Krakowa 1Teatr1m. Maksyma 
Gorkiego z Berlina rozpoczęty współpracę anystyczną, której celem 
było zmierzenie symbolicznej i realnej odległości .529 km przeszłości 
prowadzącej do przyszłości". Współpracownicy teatrów przem1erzalt 
trasę pomiędzy Krakowem a Berlinem wielokrotnie i to nierzadko 
pociągiem . Mieli na celu bądż wzajemne odwiedziny, bądż wspólną 
pracę nad krakowsko-berlińską produkcją . SEIN ODER NICHTSEIN I 
BYĆ ALBO NIE BYĆ" według ~lmu Ernsta Lubitscha. Pad koolic marca 
2011 roku odbyia się premiera spektaklu w reżyserii Milana Peschela 
w Krakowie, a trzy tygodnie póżnieJ w Berlinie. Długotrwałe podróże 
pociągiem stały się zalążkiem projektu KRAKÓW·BERLIN·XPRS. 
Jaka to przestrzeń, przez którą ta przemieszczamy się w ciągu długich 
dziesięciu godzin siedząc w pociągu EC Wawel? stawiał sobie pytanie 
zarówna polsko-niemiecki zespół zajmujący się projektem jak 1 Renata 
Kopyto, pomysłodawczyni projektu. Nurtowało ono równiez Armina 
Petrasa, dyrektora da spraw artystycznych. I w taki oto sposób na 
przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy podróżowaliśmy wielokrotnie 
między Krakowem a Berlinem. Wysiadaliśmy na róznych stacjach, 
poznawaliśmy nowe miejsca 1 przysłuchiwaliśmy się ludziom. 
Wiele obrazów, wiele h1storn, które napotkaliśmy na tej trasie. 
opowiada o zanikaniu/znikaniu: pustostan po kopalni Mysłowice. 

położonej blisko Katowic, z której zarówo praca jak i pracowrncy 
zrnknęli na zawsze jUZ pod koniec lat 80-tych. Parę setek kilometrów 
dalej, w Forst, po niemieckiej stronie granicy, przestarzałe zakłady 

tekstylne spotkał ten sam los. Na zawsze zniknęła również dawna 
ojcowizna tysięcy byłych mieszkariców z terenów wschodniej Polski, 
którzy to po ich wysiedlemu ponad pół wieku temu osiedl1il się na 
Śląsku, gdzie długo czuli się obcy - w domach, które przed przyjazdem 
nowych lokatorów musieli opuścić ich niemieccy własc1c1ele W grani
cznym Forst zniknęła niemal p ława miasta: stara dzielnica pod nazwą 
Berge, leżąca po wschodniej stronie Nysy, zastała prawie doszczętnie 
rozebrana. Cegły z rozbiorki poszły na odbudowę zburzonej Warszawy. 
Na przestrzeni dekad zniknęły również setki wiosek, przede wszyst
kim łużyckich, które musiały ustąpić miejsca odkrywkowym kopalnt
om węgla brunatnego. Ale może kiedyś równiez po nich zaginą, kiedy 
to pewnego dnia - najpóźniej w 2030 roku, Jezeh plany nie okażą się 
nazbyt optymistyczne - te blizny w okaleczonym krajobrazie zastaną 
zalane i utworzą gigantyczny akwen wodny pod nazwą .Cottbuser 
Ostsee· (Chociebuski Bałtyk) . A jui za parę tygodni zn1krne mała sta· 
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529 km 
Vor knapp zwei Jahren nahmen das Krakauer Narodowy Stary Teatr und 
das Maxim Gorki Theater Berlin ihre kunstlerische Zusammenarbeit auf, 
in deren Zentrum die Vermessung der symbolischen und realen Dis
tanz der .. 529 km Geschichte mit Zukun~" zwischen beiden Stadten 
stehen sollte. Zuruckgelegt wurde diese Strecke von den Mitarbeitern 
der Theater nicht selten mit dem Zug - fur Gastspielbesuche oder die 
gemeinsame Arbeit an der Doppelproduktion SEIN ODER NICHTSEIN I 
BYĆ ALBO NIE BYĆ nach dem Film von Ernst Lubitsch, die in der Regie 
von Milan Peschel Ende Marz 2011 in Krakau und drei Wochen spater in 
Berlin Premiere hatte. Die ausgedehnten Zugfahrten zwischen Krakau 
und Berlin bildeten schliej],lich den Ausgangspunkt fur das Recherche
und Performanceprojekt KRAKÓW-BERLIN-XPRS. 
Was ist das eigentlich fur eine Landscha~. die man da in anachronisti
schen zehn Stunden mit dem EC „Wawel" durchquert? - fragte sich ein 
polnisch-deutsches Team urn die ldeengeberin Renata Kopyto und den 
kunstlerischen Leiter des Projektes Armin Petras. So ist man im Ver
lauf des vergangen halben Jahres immer wieder zwischen Krakau und 
Berlin umhergereist und ausgestiegen, urn sich vor Ort umzuschauen 
und -zuhiiren. 
Viele der Bilder und Geschichten. die einem dabei begegnen, erzahlen 
vom Verschwinden - wie das leerstehende, nahe Katowice gelegene 
Steinkohlebergwerk Mysłowice, aus dem Arbeiter und Arbeit seit Ende 
der neunziger Jahre auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind; ein 
paar hundert Kilometer weiter, auf der deutschen Seite der Grenze, 
teilen die traditionsreichen Forster Textilbetriebe das gleiche Schicksal. 
Unwiederbringlich verschwunden ist auch die einstige Heimat Tausen
der fruherer Bewohner der polnischen Ostgebiete, die nach ihrer Ver
treibung vor einem halben Jahrhundert in Schlesien angesiedelt wurden 
und sich dort noch lange Zeit fremd fuhlten - in Hausern, die vor ihnen 
die deutschen Einwohner gen Westen verlassen mussten. Verschwun
den ist in dem Grenzort Forst gar eine halbe Stadt: der ehemalige Bezirk 
Berge auf der iistlichen Neij],e-Seite, der nach Kriegsende zugunsten 
des Wiederaufbaus des zerstiirten Warschau fast vollstandig abgetra
gen wurde. Verschwunden sind im Laufe der Jahrzehnte auch uber hun
dert, vor allem sorbische Diirfer in der Lausitz, die den gefraj],igen For
derbrucken des Braunkohletagebaus weichen mussten. Doch auch die 
Spuren der Braunkohleforderung selbst werden vielleicht eines Tages 
verschwinden, wenn ein riesiges, kunstlich angelegtes Wassergebiet, 
der .. Cottbuser Ostsee", nach optimistischen Planungen bis 2030 die 
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cyjka Chojnów w mieście o tej samej nazwie, za dzwiękochłonnymi 
osłonami mającymi chronić mieszkańców od hałasu spowodowanego 
przez przejeidzające pociągi towarowe. które to w przyszłości - raczej 
niepewnej - mają licznie tę trasę przemierzać 
Odnalezienie rzeczy zaginionych. zapomnianych bądź rzeczy. o których 
myśleliśmy, że zaginęły, było jednym z najczęstszych. bardzo osobistych 
doznań, które towarzyszty podróżom na teJ trasie. Na przykład Iwona 
Jera, rezyserka, która przed trzydziestoma laty opuściła Polskę. wróciła 
do kraju. aby tam pracować z aktorami i teatrami uczestniczącymi 
w projekcie. Armin Petras odkrył jeszcze nieznany mu fakt, ze Jedna 
z jego prababek pochodziła z Gliwic. Miasto Gliwice Staf~ się, po
przez realizowane projekty, zwracać uwagę na swoich niezwykłych 
mieszkanców, którzy odegrali w nim ważna rolę 1 przeszli do historii 
jak np. Oscar Troplowitz (1863 - 1918). chemik, wynalazca i farmaceu
ta, twórca kremu Nivea, szminki i samoprzylepnego plastra czy pisarz 
Horst Bienek (1930 - 1990). który w trylogii .Gliwice sportretowai 
swoją górnośląską ojczyznę od wybuchu li wo1ny światowej aż po Jej 
koniec. W Węglińcu działa Stowarzyszenie Ziemi Węglinieckiej. którego 
członkowie starają się - co jeszcze do roku 1989 nie byto możliwe -
chroniąc istniejące ślady i świadectwa, zachować pamięć tego miejs· 
ca, kiedy to miasto nosiło nazwę Kohlfurt i było waznym punktem 
węzłowym na trasie Berhn-Wroclaw. Znana także w Europie grupa 
performatywna .Glinoludy" tworzy przy udziale lokalnej społeczności 
Tableaux Vivancs. wykorzystując w tym celu naturalne bogactwo re
gionu jakim jest glmk.a ceramiczna. z której juz w XVI wieku wykony
wano stynną boleslawiecką ceramikę. W Węglińcu z kolei członkowie 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węglinieckiej - co jeszcze przed 
rokiem 19B9 było niemile widziane - dbają o przeszłość historyczną 
i zachowują przedwo1enne ślady miasta, które kiedyś nosiło nazwę 
Kohlfurt. Grupa licealistów z Kędzierzyna-Koźla, górnośląskiego mia
sta przemysłowo-chemicznego. bez obaw przed przeciwnościami czy 
ośmieszeniem i z ogromnym zaangażowaniem szuka śladów minionego 
zycia społeczności żydowskiej swojego miasta . . 
Na trasie Kraków-Berlin można odkryć mnóstwo podobnych przykładów . 

Podróżowanie pociągiem będące .doskonalą figurą naszego odejścia, 

przemieniania" jak to w swoim poemacie pod tytułem „Dwanaście stacji"' 
ujął jego autor, Tomasz Rózycki, wydaje się najbardziej odpowiednią 
formą dla odkryć tego typu. Zapraszamy Państwa do rozgoszcze
nia się w pociągu KRAKÓW-BERUN-XPRS. Zapraszamy do wzięcia 
udziału w odkryciach. na nowo spoglądając na rzeczy niespektakularne, 
a mające miejsce za oknem pociągu. Prosimy przysłuchiwać się słowom 
w języku moze dla Państwa obcym. Moie naw1ązą Państwo rozmowę 
z nieznaną osobą, siedzącą tuż obok. Udanej podróży' 

ttl macztnie Ale!<4nllra Czupa l 
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Narben der Landscha~ zugedeckt hat. Und in wenigen Wochen wird 
der Ausblick vom kleinen Bahnhof Chojnów auf die gleichnamige Stadt 
verschwunden sein - hinter ubergrojl,en Schallschutzmauern, die ge
gen den Larm eines in ungewisser Zukun~ erwarteten starken Guterzu
gaufkommens errichtet werden. 
Verschwundenes, Vergessenes oder Verlorengeglaubtes wiederzu
entdecken war demnach eine der haufigsten, o~ sehr personlichen 
Erfahrungen, die die Reisen durch diese Gegenden mit sich brachten: 
So war die Regisseurin Iwona Jera fur die Arbeit mit Schauspielern und 
Partnertheatern wieder in ihrem Heimatland tatig, dem sie vor knapp 
dreijl,ig Jahren den Rucken gekehrt hatte. Armin Petras erfuhr wahrend 
seiner Recherchen von einer ihm bislang unbekannten Urgrojl,mutter 
aus Gleiwitz. Die Stade Gleiwitz selbst erinnert immer wieder mit Aus
stellungen und Projekten an ihre wirkungsmachtigen Sohne wie den 
findigen Apotheker Oscar Troplowitz (1863 - 1918). Schopfer von Ni
veacreme. Lippensti~ und Leukoplast, od er den Schri~steller Horst Bie
nek (1930 - 1990). der in seiner Roman-Tetralogie „Gleiwitz" das Leben 
in seiner oberschlesischen Heimat vom Ausbruch bis zum Ende des 2. 
Weltkrieges portratierte. In Węgliniec sind es die ehrenamtlichen Mit
glieder eines Heimatvereins, die - was 1989 nach unerwunscht war -
die Spuren und Zeugnisse der Vorkriegsvergangenheit bewahren, ais 
ihre Stadt noch Kohlfurt hiejl, und ein bedeutender Knotenpunkt auf der 
Eisenbahnstrecke Berl in-Breslau war. Die europaweit bekannte Korper
theatergruppe „Glinolud" aus Bolesławiec mit ihren vielen lokalen Mit
wirkenden erschafft beeindruckende Tableaux Vivants. deren zentrales 
Element die heimische Lehmerde ist, aus der Bunzlauer Topfer schon 
seit dem 16. Jahrhundert Keramik anfertigen. In Węgliniec beispiels
weise bergen und bewahren die Mitglieder des Heimatvereins „Freunde 
von Węgliniec" - was vor 1989 nicht erwunscht war - die Spuren der 
Vorkriegsvergangenheit, ais ihre Stadt nach Kohlfurt hiejl,. Und eine 
Schulergruppe aus dem oberschlesischen Chemiestandort Kędzierzyn
Kożle macht sich ohne Scheu var Widerstanden und Schmahungen mit 
grojl,em Engagement auf die Suche nach der Geschichte des einstigen 
judischen Lebens in ihrer Stadt ... 
Dergleichen Beispiele gibt es noch mehr zu entdecken auf dem Weg 
von Krakau nach Berlin. Das Reisen mit dem Zug - „die vollendete Fi
gur unseres Wandels und Vergehens" wie der Autor Tomasz Różycki in 
seinem Poem „12 Stationen" schreibt - scheint die adaquate Form 
fur diese Art von Entdeckungen zu sein. Fuhlen Sie sich ais Gaste des 
KRAKÓW-BERLIN-XPRS herzlich eingeladen, daran teilzuhaben. in
dem Sie den aufmerksamen, fur das Unspektakulare offenen Blick aus 
dem Zugfenster richten, den Worten in einer lhnen womoglich fremden 
Sprache lauschen und vielleicht mit dem bisłang unbekannten Sitz
nachbarn ins Gesprach kommen. Gute Reise! 

Katrin Muller 
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Kraków-Berlin 
Według rozkładu jazdy Eurocity z Krakowa do Berlina jedzie dziesięć 

godzin i czternaście minut Długość trasy wynosi z grubsza równe 

sześćset kilometrów. Pociąg wlecze się więc ze średmą prędkością 

niecałych szesćdz1es1ęciu kilometrów na godzinę. 

Na pierwszy rzut oka tempo wydaje się żółwie. Ale kiedy spojrzymy 

w przeszłość, na rok 1642, w któiym otwarto pierwszy odcinek obec

nej trasy. dostrzeżemy skalę postępu technicznego nastąpiła pop

rawa o sto procent. Naówczas bowiem pociągi Kolei Qglnośląsko 

Marchijskiej potrzebowały sześciu i pół godziny na pokonanie 

196-kilometrowej odległości z prusko-austriackiej stacji granicznej 

Myslowitz do nadodrzańskiej metropolii Breslau. Jechały zatem 

średnio trzydzieści kilometrów na godzinę . 

Ta wiodąca przez Śląsk trasa była jednym z ulubionych projektów króla 

Prus Fryderyka Wilhelma IV, o którym wszakże polskie podręczniki his

torii mają niewiele dobrego do powiedzenia: najpierw zarządził on, aby 

polskich bojowników o wolność wtrącić do berlińskiego więzienia Mo

abit, następnie zaś w 1848 roku z jego rozkazu zdławiono powstanie 

zamicJowane przez Komitet Narodowy Polski w Poznaniu. Admiratorzy 

Fryderyka Wilhelma IV nazywali go wprawdzie .romantykiem na tro

nie", Jednakże władca był równiez fascynatem nowoczesnej techniki, 

a zwłaszcza maszyn parowych na kołach . To on wpadł na pomysł, aby 

most zelazny w Kolonii wybudować dokładme na przedłuzeniu głównej 

osi katedry, dworzec zaś usytuować w jeJ cieniu. W ten sposób miały 

do siebie nawiązywać dwie katedry: średniowieczna i nowoczesna. 

Król Prus mia ł dobrego nosa: już niebawem trasa ta stała się jedną 

z najważniejszych w całej Rzeszy, i to nie tylko jeśli chodzi o trans

port osobowy, ale tei towarowy. Az wreszcie w 1922 roku doszło 

do podziału Śląska, kiedy to siedemdziesiąt procent zakładów 
przemysłowych przypadło w udziale Polsce, a obie strony nałożyły 

na siebie nawzajem embargo gospodarcze Do Katowic wjechała 

polska kawaleria, na dworcu głównym zdjęto niemieckojęzyczne ta

blice, a w ich miejsce zamontowano polskie. Kolej Rzeszy musiała 

pozostawić Polskim Kolejom Państwowym całe wyposażenie. 

Przeważająca większość katowiczan nie mogła tego pojąć, poniewaz 

w przeprowadzonym tuż wcześniej plebiscycie dotyczącym przyna

leżności narodowej osiemdziesiąt pięć procent mieszkaliców głoso

wało za pozostaniem w Rzeszy Niemieckiej. 

Pięć lat później, 27 września 1927 roku, pierwszy pociąg specjalny 

w historii PKP wjechał na katowicki dworzec główny . Przybył on 
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Krakau-Berlin 
10 Stunden und 14 Minuten braucht laut Fahrplan der Eurocity von 

Krakau nach Berlin. Die Strecke ist ziemlich genau 600 Kilometer 

lang. Der Zug zuckelt also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 

von nicht einmal 60 Kilometern pro Stunde dahin . 

Das scheint auf den ersten Blick sehr langsam zu sein. Aber schauen 

wir in die Vergangenheit zuruck, ins Jahr 1842, ais das erste Teilstuck 

der heutigen Strecke eroffnet wurde, so erkennen wir das Ausmafl, des 

technischen Fortschrittes: eine Verbesserung urn lOO Prezent. Da 

mais brauchte namlich die Oberschlesisch-Markische Eisenbahn fur 

die 196 Kilometer von der preufl,isch-osterreichischen Grenzstation 

Myslowitz bis zur Odermetropole Breslau sechseinhalb Stunden, sie 

fuhr also rund 30 Stundenkilometer schnelL 

Diese Strecke durch Schlesien war eines der Lieblingsprojekte des 

preufl,ischen Konigs Friedrich Wilhelm IV„ Liber den die polnischen 

Geschichtsbucher allerdings wenig Gutes zu berichten haben: Er liefl, 

erst polnische Freiheitskampfer im Gefangnis Berlin-Moabit einsper

ren und dann 1848 den Aufstand des polnischen Nationalkomitees in 

Posen niederschlagen. Friedrich Wilhelm IV. wurde zwar von seinen 

Verehrern der „Romantiker auf dem Thron" genannt, dach war er auch 

von der modernen Technik fasziniert, besonders von den Dampfma

schinen auf Radem. Es war seine Idee, die Kolner Eisenbahnbrucke 

genau auf der verlangerten Hauptachse des Doms und den Haupt

bahnhof in dessen Schatten bauen zu lassen, es sollte eine Verbin

dung zwischen der Kathedrale des Mittelalters und der Kathedrale 

der Neuzeit sein. 

Friedrich Wilhelm IV. hatte den richtigen Riecher gehabt: Die Strecke 

wurde bald zu einer der wichtigsten im ganzen Reich, nicht nur fur den 

Personen-, sondern auch den Gutertransport. Bis 1922 - da wurde 

namlich Dberschlesien geteilt: 70 Prozent der lndustrieanlagen jielen 

an Polen, beide Seiten traktierten sich mit einem Wirtscha~sembar

go. In Kattowitz ritt die polnische Kavallerie ein, auf dem Hauptbahn

hof wurden die deutschsprachigen Schilder ab- und polnische an

geschraubt, die Reichsbahn musste der Polnischen Staatsbahn PKP 

alle ihre Einrichtungen uberlassen. Die uberwaltigende Mehrheit der 

Kattowitzer konnte es nicht fassen, denn bei der vorangegangenen 

Volksabstimmung Liber die nationale Zugehorigkeit hatten 85 Prezent 

von ihnen fur den Verbleib beim Deutschen Reich gestimmt. 

Funf Jahre spater, am 27. September 1927, traf der erste Sonderzug 

in der Geschichte der PKP im Kattowitzer Hauptbahnhof ein. Er kam 

Thomas Urban 
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z Krakowa i przywiózł ze sobą miejskich notabli, wysokich rangą 

o~cerów armii i policji, kapelę oraz kilkaset zwolenników klubu 

piłkarskiego Wista Kraków, którzy mieli kibicować swej drużynie 

w meczu o mistrzostwo Polski na stadionie 1 Klubu Sportowego 

w Katowicach, klubu mniejszości niemieckiej, która wciąż jeszcze 

stanowiła w mieście większość . Mecz zakor\czył się skandalem. 

katowiczanie opuścili boisko na dwanaście minut przed końcowym 

gwizdkiem. ponieważ czuh się okpieni przez sędziego . Podczas gdy 

przybyła z Krakowa kapela odgrywała zwycięski marsz, na dworcu 

doszło do przepychanek i rękoczynów między zwolennikami obu 

klubów. Byto to pierwsze starcie polsko-niemieckie na)laszej tra

sie kolejowej, które trapto na łamy prasy. Niespełna dekadę póżniej 

stała się ona ulubionym projektem nazistów. 

Obok śląskiej autostrady Hitlera i Jil rozbudowano, aż stała się czymś 

na kształt toru wyścigowego. Szybki zespół trakcyjny z Gliwic do 

Berlina mknął po mej ze średnią prędkością niemal 120 kilometrów 

na godzinę, dwa razy szybciej niz nasz pociąg kilkadziesiąt lat później . 

Z kolei o wiele wolniej od niego poruszały się pociągi towarowe, które 

począwszy od roku 1939 przemierzały tę trasę, wioząc polskich ro

botników przymusowych na północny zachód, więźniów zaś obozów 

koncentracyjnych na południowy wschód do Auschwitz . W tym sa

mym roku po raz pierwszy można było przejechać z Krakowa do Ber· 

lina bez przesiadki . Połączenie to otworzył odziany w czarny mundur 

opcera SS ,.gubernator generalny· Hans Frank we własnej osobie. 

I znowu kilka łat póżniej wagony towarowe i bydlęce przewoziły 

przez Odrę dziesiątki tysięcy Niemców na Zachód. Przejazdy te 

trwały nierzadko całe dnie, na każdym postoju rabusie napasto

wali pasażerów. Pośród wypędzonych nie byle nazistowskich bon

zów, ponieważ wszyscy zdążyli się na czas ewakuować. W siad za 

Niemcami tą samą trasą podrózowały dziesiątki tysięcy Polaków. 

którzy musieli porzucić zajętą przez Związek Radziecki ojczyznę we 

wschodniej Polsce. oni także jechali w wagonach bydlęcych i towa

rowych. 

Upłynęła kolejna dekada i w potow1e lat pięćdziesiątych rozpoczął się 

exodus tzw. późnych wysiedleńców, czyli osób, które zadeklarowały 

narodowość niemiecką i wolę wyjazdu do RFN. Większość z nich 

także zdecydowała s i ę na podróz pociąg i em. Dosiadali s i ę w Katowi

cach, Gliwicach lub Opolu. Część z nich przesiedlono początkowo do 

NRD, bratniego kraju socjalistycznego. 

Już wkrótce przybywali stamtąd wczasowicze i amatorzy sportów 

zimowych. obierając sobie za cel Karkonosze lub Tatry. Po dwu

tygodniowym turnusie trzeba było wracać - budowanie socjalizmu 
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aus Krakau und brachte Stadthonoratioren, hohe Ofjiziere der Armee 

und der Polizei, eine Musikkapelle sowie mehrere hundert Anhanger 

des Fuf1ballclubs Wista Krakau zum entscheidenden Spiel urn die pol

nische Meisterscha~ zum Stadion des i. FC Kattowitz, des Clubs der 

deutschen Minderheit, die in der Stadt immer noch in der Mehrheit 

war. Das Spiel endete mit einem Skandal. die Kattowitzer verlie

f1en zwćilf Minuten vor dem Schlussppff den Platz, weil sie sich vom 

Schiedsrichter verschaukelt fuhlten. Wahrend die mitgebrachte Mu

sikkapelle fur die Krakauer den Siegesmarsch intonierte, kam es auf 

dem Bahnhof zu he~igen Handgemengen zwischen den Anhangern 

beider Clubs. Es war der erste schlagzeilentrachtige deutsch-polni

sche Zusammenstof1 an unserer Bahnstrecke. Ein knappes Jahrzehnt 

spater wurde sie zu einem Lieblingsprojekt der Nazis. 

Parallel zur schlesischen Hitler-Autobahn wurde sie zur Rennstrecke 

ausgebaut. Der Schnelltriebwagen von Gleiwitz nach Berlin war mit 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 120 Stundenkilome

tern unterwegs, doppelt so schnell wie unser Zug ein Dreivierteijahr

hundert spater. 

Viel langsamer kamen dann aber die Guterzuge voran, die von 1939 
an die Strecke befuhren: Sie brachten polnische Zwangsarbeiter 

Richtung Nordwesten und KZ-Ha~linge Richtung Sudosten nach 

Auschwitz. Im selben Jahr konnte man erstmals ohne Umsteigen von 

Krakau nach Berlin durchfahren, die Verbindung erćiffnete der „Gene

ralgouverneur" Hans Frank in seiner schwarzen SS-Uniform person

lich. 
Wieder ein halbes Dutzend Jahre spater deportierten Vieh - und Gi.i

terwagen Zehntausende von Deutschen Liber die Oder nach Westen. 

Die Fahrten dauerten o~ tagelang, bei jedem Halt wurden die Pas

sagiere von Plunderern bedrangt. NS-Bonzen waren nicht unter den 

Vertriebenen, sie hatten sich rechtzeitig abgesetzt. Auf derselben 

Strecke folgten den Deutschen Zehntausende von Polen nach, die 

ihre von der Sowjetunion annektierten Heimat in Ostpolen verlassen 

mussten, auch sie in Vieh- und Guterwagen. 

Und wiederum eine Dekade spater, Mitte der funfziger Jahre, setzte 

der Exodus der Spataussiedler ein, die meisten nahmen ebenfalls den 

Zug, sie stiegen in Kattowitz oder Gleiwitz oder Oppeln zu. Ein Teil 

von ihnen wurde anfangs in die DDR umgesiedelt, das sozialistische 

Bruderland. Von dart kamen bald Sommerfrischler und Wintersport

ler, ihr Ziei waren das Riesengebirge oder die Hohe Tatra. Nach zwei 

Wochen ging es zuruck, mehr Urlaub gab es nicht beim Aufbau des 

Sozialismus. Viele Polen fuhren jeweils in die Gegenrichtung, meist 

nur fur einen Tag, und auch nicht zum Urlaub, sondern zum Einkaufen 
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nie pozwalało na dłuższy urlop. W tym samym czasie wielu Polaków 

jechało w przeciwnym kierunku, zazwyczaj tylko na jeden dzień, i to 

nie na wypoczynek, a na zakupy. A jako ie byli uciążliwymi rywa

lami w walce o towary deficytowe, patrzono na nich coraz bardziej 
krzywo. 

Wraz z pogłębianiem się deficytów i wzrostem presji politycznej 

w realnie istniejącym socjalizmie zwiększała się liczba późnych 

wysiedleńców . Większość wsiadała do naszego pociągu. W połowie 

lat osiemdziesiątych znalazły się w nim również rodziny dzisiejszych 

gwiazd futbolu Miroslava Klose i Lukasa Podolskiego. 

Późni wysiedleńcy nie dowiedzieli się, ze na najwięk...s.wm wtedy 

dworcu przy tej trasie, czyli we Wrocławiu, działy się bardzo dziw

ne rzeczy. Na murach neogotyckiej budowli, a tak.że w wielu innych 

miejscach miasta pojawiły się graffiti przedstawiające postaci kras

noludków. Symbolizowały one ruch .. Pomarańczowej Alternatywy·, 

która pierwotnie była niewielką studencką grupą spiskowców, 

szydzącą z rytuałów reżimu partyjnego i stawiającą mu bierny opór 

przy użyciu środków satyrycznych 1 humorystycznych. Niedługo już 

ich happeningi postawiły na nogi tysiące obywateli 

Aparat represji był wobec nich bezradny i bezsilny. Rezim starał 

się w jakiś sposób skanalizować rosnące ciśnienie i na początku 

19B9 roku wręczył poddanym paszporty. Z dokumentem w ręku po 

raz pierwszy od podpisania układu czterech mocarstw Polacy mo

gli podróżować bez wiz do Berlina Zachodniego, gdzie już wkrótce 

powstał „polski rynek". Teraz pociąg był niemal co dzień przepełniony. 

polscy podrózni nazywali go .przemytnikiem· Często ludzie stali na 

korytarzach stłoczeni tak ciasno, ze enerdowscy celnicy i pograni

cznicy, którzy z .socjalistycznymi braćmi" obchodzili się zwykle ze 

szczególną drobiazgowością i gburowatością. musieli skapitulować . 

NRD upadła, niemniejjednak szorstki sposób wzajemnej komunikacji 

w pociągu przetrwał początkowo zmianę systemu. Okazało się, że 

przeżyły stare przesądy i obiekcje z czasów pruskich. Atmosfera na 

trasie niziny nadodrzańskiej zaczęła się rozluźniać dopiero od połowy 

lat osiemdziesiątych, kiedy niemieccy pogranicznicy i konduktorzy 

uczestniczyli w kursach, na których uczyli się uprzejmości, a na

wet języka polskiego. Na początku XXI wieku nareszcie stopniowo 

zagościło poczucie normalnego niemiecko-polskiego sąsiedztwa , 

także w tym pociągu. Jednakże wystarczająco często Niemcy 1 Po

lacy nie mogli się dogadać, co ukazały spory wokół budowy Dworca 

Wschodniego w Berlinie, które swoją drogą nie dotarty do szerszej 

opinii publicznej w obu krajach. Dziesięć lat temu senat miasta Ber

lina odrzucił wniosek o przywrócenie bylemu .dworcowi głównemu 
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- und wurden im Wettstreit urn Defizitwaren ais lastige Konkurren

ten immer schrager angesehen. 

Ais die Defizite und auch der politische Druck im real existierenden 

Sozialismus immer grojSer wurden, wuchs auch die Zahl der Spataus

siedler. Die meisten nahmen unseren Zug, Mitte der achtziger Jahre 

waren a uch die Familien der heutigen FufSballstars Miroslav Klose und 

Lukas Podolski dabei. 

Dass damals am grojSten Bahnhof auf dieser Strecke, namlich dem 

von Breslau, wunderliche Dinge vor sich gingen, erfuhren die Spataus

siedler nicht. An den Wanden des neugotischen Bauwerks wie auch 

an vielen anderen Orten in der Stadt erschienen Graffiti mit Zwergen

gestalten. Sie standen fur die Bewegung der „Orangenen Altemati

ven", ursprunglich eine kleine verschworene Gruppe von Studenten, 

die die Rituale des Parteiregimes persi~ierte und auf diese Weise mit 

Satire und Humor passiven Widerstand leistete. Bald brachten ihre 

Happenings Tausende auf die Beine. 

Der Repressionsapparat war rat- und machtlos dagegen. Das Regime 

versuchte, Druck aus dem Kessel zu lassen, indem es Anfang 19Bg 

den Untertanen Reisepasse aushandigte. Damit dur~en die Polen 

nach dem Viermachte-Abkommen ohne Visum nach West-Berlin rei

sen, wo bald der „Polenmarkt" entstand. Der Zug war nun fast taglich 

uberfullt, die polnischen Reisenden nannten ihn den „Schmuggler". 

Die Menschen standen o~ so dicht gedrangt in den Gangen, dass die 

gewohnlich mit den „sozialistischen Brudem" besonders penibel und 

ruppig umgehenden DDR-Zollner und -Grenzer kapitulieren mussten. 

Die DDR ging unter, aber der harsche Umgangston in dem Zug uber

dauerte zunachst den Systemwechsel. Es zeigte sich, dass die alten 

Vorurteile und Vorbehalte aus der PreufSenzeit uberlebt hatten. Erst 

ais die deutschen Grenzschutzer und Bahnschalfner ab Mitte der 

neunziger Jahre zunehmend Schulungen in Ho~ichkeit und sogar Pol

nischkurse durchliefen, entspannte sich die Stimmung auf der Trasse 

durch die Oderniederung. Anfang des 21. Jahrhunderts endlich mach

te sich allmahlich das GefUhl einer normalen deutsch-polnischen 

Nachbarscha~ auch in diesem Zug breit. 

O~ genug redeten dabei Deutsche und Polen aber noch aneinander 

vorbei, wie die kleine Kontroverse urn den Berliner Ostbahnhof zeigte, 

die allerdings die grofSe Ólfentlichkeit in beiden Landem nicht wahr

nahm: Vor einem jahrzehnt lehnte der Berliner Senat den Antrag ab, 

dem ehemaligen .. Hauptbahnhof von Berlin, Hauptstadt der DDR" sei

nen alten Namen „Schlesischer Bahnhof" zuruckzugeben. Man wolle die 

Polen nicht mit einem an deutschen Revisionismus erinnemden Namen 

bruskieren, hiefS es, deshalb habe man sich fur die neutrale Bezeich-
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Berlina, stohcy NRD" jego starej nazwy· „Dworzec Śląski" . Twierdzo

no, że pragnie się uniknąć uczynienia afrontu Polakom, nadając dwor

cowi nazwę odwołującą się do niemieckiego rewizjonizmu, dlatego 

też zdecydowano się na neutralne określenie Dworzec Wschodni" 

Niedługo póżniej do Berlina dotarł list burmistrzów kilkunastu pol 

skich miast lezących przy starej trasie kolejowej z Berlina do Katowic, 

w którym opowiadano się za nazwą .Dworzec Śląski" Dzięki temu 

podkreślono by powiązania dawnego europejskiego pejzażu kulturo 

wego ze stolicą Niemiec . Jednakze całkowicie zaskoczen i tym listem 

członkowie senatu nie chcieli już zrewidować swojej decyzji 

List burmistrzów wprawił w zdumienie polityków berlińskie), rozzłościł 

zaś niektórych polityków w Warszawie: śląskie miasta niech się lepiej 

zatroszczą o powiązania z polską, a nie niemiecką stolicą. Warszawia

cy nie darzą zaufaniem nie tylko śląskich burmistrzów, tradycyjnie 

nie żywią przesadnej sympatii równiez dla krakowian . Toteż władze 

centralne nie zastanawiają się, w jaki sposób rozw iązać główny pro

blem mieszkańcow miejscowości położonych wzdłuż trasy: A czy nie 

dałoby się szybciej? Ministerstwa myślą w pierwszym rzędzie o sobie, 

o szybkich trasach z Łodzi i Poznania do Warszawy. Superszybki eks

pres z Krakowa do Berlina? - To jakieś mrzonki ! 

W ten sposób krakowianie 1 wszyscy pozostali muszą się uzbroić 

w c1erpliwosć . Jeszcze przez długi czas będą mieli duzo czasu w cza

sie podróży od Wawelu do Reichstagu. 

(tłumaczenie Artur Kotuc~l 
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nung „Ostbahnhof" entschieden. Wenig spater wandten sich die Burger

meister eines Dutzend polnischer Stadte entlang der alten Bahnstrecke 

Berlin-Kattowitz mit einem Brief an Berlin, im dem sie fur den Namen 

„Schlesischer Bahnhof" pladierten . Damit wurde die Verbindung einer 

alten europaischen Kulturlandscha~ zur deutschen Hauptstadt unter

strichen. Dach die von dieser Haltung vollig uberraschten Senatsmit

glieder wollten ihre Entscheidung nicht mehr revidieren. 

Der Brief der Burgermeister hat die Berliner Politiker verwundert, 

manche der Warschauer Politiker aber regelrecht verargert: Die schle

sischen Stadte sollten sich mal besser urn die Anbindung an die polni

sche und nicht die deutsche Hauptstadt kummern . Und nicht nur den 

schlesischen Burgermeistern misstrauen die Warschauer. auch den 

Krakauern gonnen sie traditionell nichts. Also gibt es in den Zentral

behorden auch keine Uberlegungen, das Hauptproblem der Anlieger 

unserer Strecke zu Ibsen: Konnte es nicht schneller gehen? Die Minis

terien denken erst einmal an sich, an Hochgeschwindigkeitstrassen 

von Łódz und Posen nach Warschau . Ein ICE von Krakau nach Berlin? 

- Hirngespinste! 

So mussen die Krakauer und alle anderen weiter Geduld beweisen: 

Dass sie auf der Reise vom Wawel zum Reichstag viel Zeit haben, das 

wird wohl noch eine ganze Weile so bleiben. 

Thomas Urban 
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9:13 
Zaraz też gdy pociąg ruszył, dato się słyszeć odwijanie kanapek I i za
pach jajek na twardo oraz gotowanych udek rozszedł się I w powie
trzu. Wszyscy zaczęli jeść drugie śniadanie, I oprócz cioci Malwinki. 
która zajęla się lekturą I kolorowego pisma o papieskich pielgrzym
kach, I przy czym Wnuk asystowa ł dość pobieżnie z uwagi na coraz I 
potężniejszy ból głowy i objawy choroby postobradowej, I odczuwa
ne przez mego pa raz pierwszy jeszcze I w Prudniku. Zaobserwował 
jedynie zdjęcia. na których Papież I przebywał wśród dzikich postaci 
jadących na wielbłądach I typu dwugarbnego, co wywolato wielkie 
ożywienie I wśród starszych podróżnych. którzy zaczęli sobie gazetę I 
wyrywać i przemawiać dziwnymi językami . Ciocia Malwinka I zaczęła 
tłumaczyć Wnukowi, jak owo zwierzę zwie się pa kazachsku, I a jak 
pa kirgisku, i ze takimi przeciez 1m się takze przyszła I zajmować 
w stepie. kiedy w okolice Atma Aty i Chasawjurtu I zostali zesłani 
prosto z Sybiru, gdzie rąbali drzewa nad Jenisejem. I Od stowa do 
stawa przyszł a da przypomn i eń wywózek I w strasznym roku czter
dziestym. kiedy sowieci w nocy I zapukali to okien i drzwi i klując 
dtug1mi bagnetami I popędzali do wyjścia. W czasie tamtej dragi 
pociągiem. I która trwała dwa tygodnie w wagonach dla zwierząt, 
I a pociąg przymarzał często do torów, umarła pierwsze dziecko, I 
drugie zabrano im zaraz w obozie, ażeby wywiezć daleko na południe, 
I do pracy w druzynach czerwonych pionierów I 1 wychować zgad
nie z duchem dialektyki na sowieckiego zucha I komsomolca 1 tylko 
cud prawdziwy im pozwolił szczęśliwie się I odnaleźć po amnesti i, 
1jechać, szukać miesiącami niby wybawienia I armii Andersa. i wres 
zcie nie zdązyć, w1dz1eć.Jak umierają z chorób I na stepie tysiące tych 
cudem ocalonych / 1 pozostawionych tam na da lsze lata. Od czasu, 
f kiedy przyjec hali tutaj w pięćdzies i ątym szóstym roku, / nigdy nie 
wsiedli więcej do pociągu. 

TOIT\i'U Rózycki Qw,maStie ~t.łcji Kraków 200~ 

Kaum war der Zug angefahren, hiirte man auch, I wie die Stullen 
ausgewickelt wurden und der Geruch I von hart gekochten Eiern und 
Huhnerbeinen sich verbreitete. I Alle gingen ans zweite Fruhstuck. 
auf-.er Tante Malwinka. I die sich der Lekture eines Boulevardblatts 
liber die Pilgerfahrten I des Papstes widmete, wobei der Enkel recht 
unkonzentriert I assistierte wegen des zunehmenden Kopfschrner
zes I und der Beratungsnachwehen, die er zum ersten Mal I in Prudnik 
gespurt hatte. Er beobachtete nur die Fotos, I auf denen der Papst 
unter wilden Gestalten zu sehen war, I die auf Karnelen des zwei
hiickrigen Typs ritten, / was grof-.e Lebha~igkeit unter den alteren 
Reisenden ausloste, I die sich die Zeitung aus den Handen rissen 
I und in seltsarnen Sprachen zu reden begannen. I Tante Malwin-

KATOWICE 
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ka erlauterte dem Enkel, wie jenes Tier auf Kasachisch heifl,t, und 

wie auf Kirgisisch, I denn mit solchen hatten sie schliefl,lich in der 

Steppe I auch zu tun gehabt, ais sie in die Gegend von Alma Aty 

und Chassawjurt verbannt wurden direkt aus Sibirien, I wo sie am 

Jennisej1 Baume fallten. Ein Wart gab das andere, I schon war man 

in Erinnerung bei den Verschickungen I im furchtbaren Jahre vierzig, 

ais die Sowjets nachts / an Fenster und Turen klop~en, mit langen 

Bajonetten stachen I und sie aus dem Haus jagten. Wahrend jener 

Fahrt I mit der Bahn, die in Viehwaggons zwei Wochen dauerte I und 

wo der Zug o~ an den Gleisen festfrohr, I starb das erste Kind, das 

zweite wurde ihnen gleich I im Lager weggenommen, urn es weit 

nach Suden zu bringen. I zur Arbeit bei den roten Pionieren. und es 

im dialektischen I Geist zu einem sowjetischen Komsornolzen-Pfad

~nder umzuschmelzen. I Nur durch ein wahres Wunder fanden sie 

sich nach der Amnestie/ glucklich wieder, suchten monatelang nach 

der Anders-Armee I wie nach der Erliisung und kamen am Ende dach 

zu spat, I urn zu sehen, wie in der Steppe Tausende der wundersam I 
Erretteten und auf Jahre Zuruckgelassenen an Krankheiten starben. 

I Seit sie im Jahre sechsundfunfzig hierhergekommen waren, hatten 

sie keinen Zug rnehr betreten. 

Tomasz Różyc ki : Zwólf Stationen. Aus dem Polnischen von Olaf KUhl. MUnchen 2009 

6-go maja: w piątek czas na zabrze „ . w piątki pociąg do zabrza 

jeżdzi wyjątkowo powoli, jest wyjątkowo przepełn i ony i wyjątkowo 

cuchnący „ . wchodzi sprzedawca piwa, inicjatywa własna , nie WARS, 

ze zmęczonym głosem 1 cicho wypowiada piwo, piwo, piwo jasne, 

piwo ... sok, piwo, piwo, piwo jasne i idzie dalej, obładowany dwo

ma reklamówkami 1 z plecakiem, jest 10- ta, może to zbyt wcześn ie , 

albo nikt go nie słyszy „. zabrze to najbardziej śląskie ze wszyst

kich śląskich miast • mówią zabrzanie „ . po wyjściu z pociągu i na 

zewnątrz dworca na pierwszy rzut oka tego nie widać „. mężczyzna 
z amputowaną nogą stoi na parkingu i sprzedaje wycieraczki, nie . 

in icjatywa własna, żeby nie żebrać .„ n iechętnie odpowiada, chce coś 

sprzedać, wycieraczki .. . niestety, nie mam samochodu „. potem na 

lewo za rogiem, w miescie z tradycją piłkarską .„ k1edys górnik-zab

rze .„ wspomnę tylko: LUBANSKł .„nawet moja matka przestawała na 

krótką chwilę w kuchni wycierać naczynia kiedy nadawano transmis 

je z zabrza i oglądała je z nami .„ tylko w dwóch przypadkach: jeże li 

grai LU BANSKI albo kiedy śpiewał ANDRZEJ DĄB ROWSKI: do za

kochaniajeden krok.Jeden jedyny krok nic więcej „ . jezeli on śpiewał 

i mieliśmy maj i jeżeli jeszcze grał LUBAŃSKI wtedy panował u nas 

w domu spokój, jedyna taka pora w roku . „ za to dziekuję panu, panie 
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LUBANSKI i dziekuję też andrzejowi dąbrowskiemu „. więc zabrze 

w maju •• na lewo i prosto „. zielono tu 1 pachnie świeżo skoszoną 

trawą i kwieciem .„ przy wejściu do teatru zatrzymuje mnie portier . 

dokąd? . . mam termin z dyrektorem „. stop!!! muszę zadzwonić 

nie mam czasu, nic z tego . . krzyk . a tu juz podchodzi do mnie 

dyrektor, jak zwykle eleg;mcko ubrany .„ raz jeszcze przedstawia mi 

swój pomysł .„ długo dyskutujemy ••. nasze wyobrażenia. co do tego, 

co to teatr „ . miłe spotkanie . „ dochodzi do nas pani Urszula. opowia· 

da o poetce, cygance, IZOLDZIE KWIEK, która pisze po polsku, śpiewa 

i tańczy ... słucham, opowiadam 1 dowiaduję się niemozliwie wiele 

o ludziach i o śląsku „ póżniej pan dyrektor odwozi mnie na dworzec, 

portier nie moze tego pojąć tuż po dz iewiątej wieczorem jestem jUZ 

w Krakowie (kupiłam letnią sukienkę z pomarańczowymi kwiatusz 

kami i wyglądam jak szczęsliwa, zmęczona, gruba pszczółka) 

lwor Jera (tlumaczen1e Al 'ldri Czupall o) 

5. mai: des freitags ist zabrzetime „. der zug nach zabrze fahrt freitags 

immer besonders langsam, ist besonders voll und stinkt ganz beson

ders „. da kommt der piwoverkaufer, eigeninitiative, nicht WARS, mit 

muder stimme sagt er lei se piwo, piwo, piwo jasne, piwo„. sok, piwo, 

piwo, piwo jasne, und geht weiter, schwer mit zwei tuten und einem 

rucksack beladen, 10hoo, zu fruh vielleicht, oder es hiirt ihn keiner „ 

zabrze ist das schlesischeste was es an schlesischstem schlesien 

gibt, sagen die zabrzaner „. wenn man aussteigt und nach draufl,en 

geht, sieht man erstmal nix davon „. ein mann mit nur einem bein 

steht var dem parkplatz, er verkau~ scheibenwischer, ne einmann~r

ma, statt betteln, er redet nicht gern, will verkaufen, scheibenwischer 

.. ich hab leider kein auto „. dann nach links ums eck, in die fufl,ball

stadt .„ fruher górnik-zabrze „. ich sag nur: LUBAŃSKI „. sogar meine 

mutter hat wahrend der ubertragungen mit zabrze kurz aufgehohrt 

abzutrocknen in der kuche und mitgeschaut „. zwei falle gabs, wo sie 

es tat: wenn LUBAŃSKI spielte oder ANDRZEJ DĄBROWSKI sang: do 

zakochania jeden krok, jeden jedyny krok nic wiecej ... wenn er sang 

und es war mai draufl,en und womiiglich LUBAŃSKI spielte, da gabs 

frieden bei uns daheim, wie zu keiner anderen jahreszeit „. danke 

LUBAŃSKI und andrzej dabrowski euch beiden dafur .„ also zabrze 

im mai „. nach links und geradeaus „. grun ist es hier und riecht 

gut nach frisch abrasiertem rasen und vielen bluten . „ der theater

pfiirtner bremst mich .„ wohin? .„ hab einen termin mit herm dyrektor 

.„ bleiben sie stehen!!! ich mufl, anrufen .„ nix da, habs eilig „. ein 

schrei hinter mir „ . da kommt schon der direktor, wie immer gut an

gezogen „ er erzahlt mir nach einmal sein konzept .„ wir diskutieren 

lange „. unsere vorstellungen, wie man theater macht „. ein nettes 

treffen „ . dazu kommt pani urszula, sie erzahlt von einer dichterin, 

zigeunerin, IZOLDA KWIEK, die auf polnisch schreibt, singt und tanzt 

„ . ich hiire zu, recie und erfahre unheimlich viel Liber menschen und 
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schlesien .„ spater fahrt mich herr direktor zum bahnhof, der pfbrtner 

kann es nicht fassen um kurz nach neun uhr abends bin ich wieder in 

krakow (hab mir ein sommerkleid mit kleinen orangenen blumchen 

gekau~ und sehe nun aus wie eine gluckliche, mude dicke biene) 
Iwona Jera 

Tramwaj był przepełniony. Od wielu dni zdawało się, ze nikt już nie 

pracuje i całe mrasto Jest w drodze. Ulrce i place byty pełniejsze niż 

zazwyczaj; przepetnrone kawram1e, szynkr i restauracje, nikt w dzi· 

siejszych cz.asach nie chc iał być sam i kazdy szukał pociechy u innych . 

Niektórzy wystawili w oknie radia; gdy przychodzi! czas wiadomości, 

zbrerały się grupy ludzi, przysłuchujących się cicho, a potem cicho się 

rozchodzących. Ludzie nie byli przygnębieni ani wylęklł,Aiyli - tak, 

jacy oni właściwie byli? Valeska rozejrzała srę po tramwaju. Patrzyła 

w zmęczone. poważne, przygasłe twarze „ wyglądały zupełnie ina 

czej niż na przykład w 1914 roku. Valeska pamrętala Jeszcze dnr przed 

wybuchem wojny, było to dla wszystkich wielkie śwręto, jakby mieli 

iść na wesele, nie na śmierć . I Oczy Valeski prześlizgiwały się po re

klamowych sloganach, nie przyjmując ich naprawdę do wiadomości: 

I ,Chcesz, by but twój budził podziw, pastą Egu czyść go co dzień.' / 

Wśród nrch grube czarne litery: I TU MOWI SIĘ TYLKO PO NIEMIECKU 

I Popatzryła na kilka starych kobiet w białych chustkach na głowach, 

z twarzami pobrużdżonymi i skamieniałymi za sprawą górnośląskiej 

ziemi, z cienkimi, mocno zaciśmiętymi wargami, by nie wyśliznęło się 

z nich ani słowo. Od czasu do czasu spoglądały na siebie, kiwały sobie 

głowami, jedna z nrch pokazywała czasem palcem za okno. W domu 

mówiły językiem, który tu był zabroniony. Tu byty nieme. Valeska 

mogłaby zapytać Je po polsku: Jak się pani wiedzie? Ale 1 ona nie 

odważyła się w tej situacji odezwać głośno po polsku. Na następnym 

przystanku przesunęła się do wyjścia, niedługo miała wysiadać. 

Horst Bi nek Pierwsza Polka Prietozyta M•n• Przybyłowsk.J Warszawa i9B3 

Die Straj!,enbahn war l:1berfullt. Seit Tagen schon schien es so, ais 

wurde niemand mehr arbeiten und ais sei die ganze Stadt unterwegs. 

Die Straj!,en und Platze waren voller ais sonst, die Cafes, Kneipen 

und Restaurants uberfullt, heutzutage wollte niemand allein sein 

und jeder suchte bei den andern Trost. Manche Leute hatten in ihre 

Fenster ein Radio gestellt. und wenn die Nachrichten kamen, sam

melten sich Trauben von Menschen an, die stili zuhbrten. Und stili 

gingen sie auseinander. Die Leute waren nicht bedruckt oder ver

angstigt, sie wa ren - ja wie waren sie eigentlich? Valeska sah sich urn 

in der Straj!,enbahn. Sie sah in mude, ernste, erloschene Gesichter . 

sie sahen ganz anders aus ais etwa 1914. Valeska konnte sich nach 

an die Tage var dem Kriegsausbruch erinnern, das war ein groj!,es 
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Fest gewesen fl:1r alle, ais ob es in eine Hochzeit ginge und nicht in 

den Tod. I Valeskas Augen tasteten die Werbespruche ab, ohne sie 

richtig zur Kenntnis zu nehmen: I .Bewunderung ein Schuh erregt 

/ der standig mit Egu gep~egt ' I Dazwischen in dicken schwarzen 

Buchstaben: HIER WIRD NUR DEUTSCH GESPROCHEN I Sie sah 

auf ein paar alte Frauen mit weij!,en Kop~l:1chern, mit Gesichtern, die 

das oberschlesische Land gefurcht und versteint hatte, die Lippen 

dunn und zusammengepresst, damit ihnen kein Wort entschlup~e. 

Sie sahen sich manchmal an, nickten sich zu, eine von ihnen zeigte 

auch mal mit dem Finger nach drauj!,en. Zu Haus sprachen sie eine 

Sprache, die hier verboten war. Hier waren sie Stumme. Valeska hat

te fragen kbnnen: ,Jak wam idzie?' Aber auch sie traute sich nicht, 

laut Polnisch zu reden, in dieser Situation. Bei der nachsten Station 

ruckte sie zum Ausgang var, sie musste bald aussteigen. 

Horst Bienek: Die erste Polka (1975). MUnchen 1993 

10:18 
30-go kwietnia: po trzech godzinach jazdy .„ czym? .„ pociągiem 
ogrzewanym - mimo prawie pełni lata - dojeżdżam do kędz1erzyna 

kożla ... kiedyś ważny węzeł kolejowy . „ przemysł chemiczny .„ ze 

skutkami •. z dworca do szkoły - może stuletniej - taksówką .„ ma

gnolie, pięć kwiatów jeszcze wisi .„ spóżniła się pani .. mow1ą ucz

niowie, którzy odświętnie ubrani, czekają na mnie .„ jesteśmy w nich 

rozkochani ••.• ja również dlaczego jesteście tak strasznie ele

gancko ubrani' to nie ze względu na mnie?. nie, nie, dziś świętujemy 

pozegnanre tegorocznych absolwentów .„ zorganizowano dla nich 

uroczystość .„ w szkolnej auli dwie najładniejsze dziewczyny i dwóch 

chłopców stoją ze szkolnymi ~agami .. . dyrektor przemawia i raz za 

razem znika za swoją ogromną mównicą, aby pojawić się ponownie 

i szukać śwradectw „ marzanna ściska ręce najbardziej aktywnym 

z grupy amnesty international (świadectwa są dla dziewcząt w ko

lorze Jasnego różu, dla chłopców w jasnoniebieskim) .„ po rozdaniu 

świadectw idziemy do jednej z klas „ spotkanie ze szkolną grupą 

amnesty international „. 15 mlodych osób siedzi w salr, uważni 1 cie 

kawi . . wszyscy rozmawiają „. w ostatnich latach zajmowaliśmy s i ę 

religią i ksenofobią. teraz zamierzamy zaJąć się homofobią , w całym 

kraju przeprowadzana jest kampania mającą na celu uchwalenia 

prawa do zawierania związków partnerskich, respektowanych przez 

społeczeństwo i prawnie wiążących, w naszym mieście Jest zabro

niona. władze miejskie nie wieszają plakatów . uczn1ow1e pokazali 

ml jeszcze parę sal (moja ulubiona to sala komputerowa, w której 

na samym środku ściany wisi krzyż, stąd wiem, że z bogiem można 

rozmawiać w dwojaki sposób: poprzez wiarę i przez internet) 
lwon.1 Jera ttlumaturi1e Ale"'andra Czup..łlli1ł 

KĘDZIERZYN-KOŹLE 
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30. april: nach drei stunden fahrt mit einem - na? - zug, voll beheizt, 

ungeachtet des fastsommers, austeigen in kędzierzyn-kożle „. der 

bahnhof so traurig wie kein anderer der uns bekannten .„ fruher wich

tiger verkehrsknotenpunkt .. chemiemdustrie „. mit folgen „ . vom 

bahnhof dann mit dem taxi zur schule „. sie ist vielleicht 100 jahre 

alt . . magnolienbaume, funf bluten hangen noch dran, zu spat, sagen 

die schuler, die festlichst angezogen auf mich warten, sie lieben die 

magnolien, sagen sie, ich auch „. warum seht ihr alle so verdammt fein 

aus? doch nicht wegen mir „. nee, heute werden die abschlussklassen 

verabschiedet „. es gibt eine groj?,e feier „. in der aula die schiinsten 

zwei madchen und dazu zwei jungs mit schulfahnen „. direktor redet 

und verschwindet immer wieder hinter seinem riesigen rednerpult und 

taucht wieder auf, er sucht die zeugnisse „. die marzanna schuttelt 

den ~eij?,igsten aus der amnesty international gruppe dieAiande (die 

urkunden sind rosa fur madchen und hellblau fur jungs) . „ danach ge

hen wir in einen klassenraum „. treffen mit der amnesty international 

schulergruppe „. isjunge leute sitzen da, aufmerksam und neugierig „ 

a Ile reden „ . die letzten zwei jahre wa ren religion und auslanderfeind

lichkeit unsere themen, jetzt wollen wir uns mit homophobie beschaf

tigen, es gibt eine kampagne im ganzen land fur das recht, in eheanli

chen beziehungen zu leben vor dem gesetz und mit anerkennung der 

gesellscha~, und in unserer stadt ist sie verboten, die stadt klebt die 

plakate nicht... die schuler haben mir nach paar raume gezeigt (mein 

lieblingsraum ist der computerraum, wo mitten an der wand ein rie

senkreuz hangt, seitdem weij?, ich, dass es 2 wege gibt, mit gott zu 

sprechen: glaube und internet) 
Iwona Jera 

Właśnie w tym mieście, we wschodniej dzielnicy, J nieopodal 

torów kolejowych i trzech barów piwnych. I pośród katuz i wielkich 

błotnych zagonów, stała kamienica. / do której dostęp był od trzech 

ulic trzema bramami. I a przy nich stróżowały gromady pijaków 1 

miejscowych meneli. I A pierwsza byta Brama Milicyjska. od milicyjs

kiego sklepu nazwana, I w którym od zawsze sprzedawali piwo i pro

dukty najpierwszej potrzeby I stróżom prawa oraz ich podopiecznym. 

Przy niej najstraszliwsze napisy I na murze i najpotworniejsze zapa

chy odstraszały nieostrozonych wędrowców. I Druga zaś byta Brama 

Cygańska, zwana też Kolejową. J przez którą przemykać należało 

chylkiem. aby nie być oplutym I przez cygańskie dzieci i barwnie 

przeklętym przez kobiety./ i wresme trzecia, Brama Pierwszego Maja. 

brama triumfalna. I prowadząca na ulicę pełną sklepów, do fryzjera, 

salonu gier 1 dalej. J dalej, do kościoła. Przy niej stały maleńkie babcie 

I rasy podolskiej, sprzedające zerwane w swoich ogródkach I kanwa-
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!ie, miniaturowy czosnek i niezwykle chude I tulipany. a pewnie też 

mnóstwo innych I interesujących towarów, które jednak ze względu 

na swe I mikroskopijne rozmiary były dla oka całkiem 111ewidoczne. 

/ Babcie te wydawały zawsze przy zakupie bardzo drobne monety I 
niewiadomego nominału, które kleiły się do palców; I zapytane zaś 

o coś. odpowiadały z akcentem I tak śpiewnym, że na stawa jednej 

zaraz następne dośpiewywały I kolejne zwrotki 1 dopiero gdy przy 

refrenie łączyły swe głosy I w jedną fisharmonię, otwiera! się magne

tyczny obwód, łuk protonów I i można było przez bramę przejść bez 

szwanku. I Tam ro właśnie. klucząc pośrod kałuż, szedł nasz Boha

ter, / nie tak ;uz młody jak niegdyś, ale ;eszcze chyży. I Wszedł za

tem przez otwarte na ościei drzwi klatki schodowej I i potem dalej, 

prosto do mieszkania na parterze. { Najpierw zapukał, tak, zapukał 

I odczekał chwilę, I ale nie słysząc żadnej odpow1edz1, nacisnął 

klamkę. I Wcale go nie dziwiły tutejsze zwyczaje, I które pozwalały 

zostawiać otwarte wszystkie drzwi do domów, I o na 1 bramy prosto 

od ulicy, pomimo domofonów I 1 tak częstych dzisiaj włamań, na

padów, naruszeń własności. I W innych bowiem częściach wielebne

go miasta I widać by było w tym miejscu łaricuchy, kraty, kolczaste 

balkony, I wściekłe psy 1 wściekłe. gorsze od nich Jeszcze, I a spro

wadzane z krajów anglosaskich świniopsy I białe albo też różowe 

o małych oczkach, potrafiące przegryźć I na pół samochód lub 

przeżreć drzwi, za którymi właśnie I stali goście z kwiatkami t skrom

nym upominkiem I z okazji urodzin. 

Tomasz Rózyck1 Owao k e stlCJI K1ak6w l004 

Und in eben dieser Stadt, einem iistlichen Viertel, I unweit von 

Bahngleisen und drei Trinkhallen, I inmitten von Pfutzen und groj?,en 

Schlammbeeten, I stand das Mietshaus, zu dem es Zugang von drei 

Straj?,en gab I durch drei Tore, bewacht von den Scharen der Trinker 

/ und ansassigen Penner. Oas erst war das Miliz-Tor, I so genannt 

nach dem Milizgescha~. in dem seit jeher I Bier und Grundbedarfs

mittel an die Gesetzeshuter I und ihre Schutzlinge verkau~ wurden. I 
Furchtbarste Aufschri~en auf der Mauer I und scheuj?,lichste Ger8che 

verschreckten hier I den unvorsichtigen Wanderer. I Das zweite war 

das Zigeuner-Tor, auch Bahntor genannt, I durch das es gebuckt zu 

huschen galt, I urn nicht von Zigeunerkindern angespuckt I und von 

den Frauen aufs Wildbunteste ver~ucht zu werden, I und schliej?,lich 

das dritte, das Tor des Ersten Mai, I das Triumph-Tor, das auf die Ge

scha~sstraj?,e ging, / zum Friseur, zum Spielsalon und weiter, I weiter 

bis zur Kirche. I An ihm standen kleine Weiblein podolischer Rasse, I 
verkau~en Maiglóckchen aus dem eigenen Garten, I Mini-Knoblauch 

und bewundernswert magere Tulpen, I gewiss a uch sonst eine Vielzahl 

interessanter Waren, / die dem Auge jedoch durch ihre mikroskopi

schen Ausmaj?,e vollstandig verborgen blieben. I Diese Weiblein gaben 

beim Kauf immer ganz kleinen Munzen I unbekannten Nennwerts he-
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raus, die an den Fingern klebten; I urn Auskun~ gebeten, antworteten 

sie mit singendem Akzent, und erst, wenn 1ihre Stimmen sich zu einer 

einzigen I Fisharmonie vereinten, offnete sich der Magnetkreis, I der 

Protonenbogen, und man konnte unbeschadet I das Tor durchschrei

ten. I Dort nun, zwischen den Pfutzen, lavierte unser Held, I nicht mehr 

sojung wie einst, dach immer nach ordentlich frisch. I Er schritt durch 

die weit geoffnete Hir ins Treppenhaus I und dann weiter, schnur

stracks zur Wohnung im Parterre. / Zuerst klop~e er, ja, er klop~e an 

und wartete eine Weile, I da aber Antwort er nicht vernahm, druck

te er die Klinke. I Er war keineswegs erstaunt, I dass hiesige Sitte es 

gestattete, I Wohnungsturen, Fenster und Haustore offen zu lassen, 

I trotz Gegensprechanlagen und der heute so haujigen I Einbruche, 

Uberfalle, Eigentumsdelikte. In anderen Teilen / dieser hochwurdigen 

Stadt sahe man ITTier namlich Gitter, Ketten, Balkone mit Drahtverhau, 

wutende Huncie und, I schlimmer nach, aus angelsachsi'i.cJ1en Landem 

I importierte Schweinsdoggen, r.osig oder weij?,, mit kleinen Auglein, I 
die ein Auto in der Mitte durchbeij?,en oder durch die for I sich fressen 

konnten, hinter der nichtsahnend die Gaste I mit Blumen und einem 

bescheidenen Geburtstagsgeschenk warteten. 

Tomasz Różycki: Zwblf Stationen. Aus dem Po!nischen von Olaf Kiihl. Mlmchen 2009 

11:50 
Jesienią 1987 roku najbardziej orginalny przyczynek do dziejów 

narodu ujrzał światto dzienne we Wrorlaw1u - Pomarańczowa Al 

ternatywa. W mieście, które znane byle już z Teatru Absurdu, Wal

demar Fydrych (rocznik 53), śmiały student historii sztuki, Major 

z własnego nadania, wpadł na pomysł osłabienia dyktatorskiej 

władzy państwowej poprzez jej ośmieszenie. To on stal się autorem 

świadomie tak nazwanego Manifestu Surrealizmu Socjalistyczne

go (1981) W ramach jego pierwszych (nielegalnych) happeningów 

starówkę wypełniały tłumy młodych ludzi przebranych bądż za zep

sute garnki bądż za krasnoludki. Innym razem w mieście rozdawano 

znikome próby najbardziej poszukiwanego artykułu higienicznego 

ówczesnego czasu - papieru toaletowego. W Dzień Wojska Pols

kiego odświętnie udekorowane wozy przejeżdżały przez miasto. Na 

ich czele czołg z Pap1er-miiche z napisem .. Hitler kaputt- a za nim 

Pancernik Potiomkin z tłumem pantomimicznie przedstawiającym 

szturm na Pałac Zimowy . Cala akcja odbyła się pod hasłem : .Układ 

Warszawski - Awangarda Wolności·· Po akcji rewiry policyjne 

zapełniły się ludżm1 . którzy przebran i byh za sowieckich marynarzy 

czy za kozaków. W Dzień Świętego Mikołaja przez miasto przelała się 

fala Swiętych Mikołajów . Prawie każdy, kto byl ubrany na czerwono. 

bądź miał worek przełożony przez plecy został wtedy zatrzymany. 
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Na Dzie1i Dziecka tysiące przechodniów spacerowało w pieluszkach 

po mieście. Przełom już się zbliżał. Krótko potem komisja regionalna 

Solidarności pod przewodnictwem świeżo zwolnionego Frasyniuka 

wznowiła swoją dz1alalnosć . 

Norme1n Dav1es./R.o~e.r MaorhoU5.e 01r Blume Europas. - Breslau „ Wrocław „ Vrat1sla'łla 

Die Gesc.t11chte e1ner m1tteleuropa1schrn Stadt. Munc.hen :1002 
(llumaczen<e Ale•andra i;:zupalia) 

Im Herbst 1987 trat zum ersten Mal Wroctaws originellster Beit.rag 

zur Sache des Volkes in Erscheinung - die Alternat1ve Orange. In 

einer Stadt, die bereits durch absurdes Theater bekannt war, kam ein 

kuhner Student der Kunstgeschichte und selbst ernannter .. Major"", 

Waldemar Frydrych (geb. 1953) auf die Idee, die diktatorische Staats

gewalt zu untergraben, indem er sie lacherlich machte. Er war der 

Verfasser des bewusst so genannten „Manifest des sozialistischen 

Surrealismus"" (1981). Bei seinen ersten (illegalen) .. Happenings"" f li ll

te sich die lnnenstadt mitjungen Leuten, die ais kaputte Tiipfe oder 

Gartenzwerge zurechtgemacht waren. Bei einem anderen wurden 

winzige Proben des meistgesuchten Konsumartikels des Tages ver

teilt - Toilettenpapier. Am Tag der Armee fuhren Festwagen durch 

die Stadt, die von einem Panzer aus Pappmache angefuhrt wurden, 

der mit der Aufschri~ „Hitler kaputt"" versehen war, gefolgt von ei

nem Panzerkreuzer .. Potem kim"" und einer Truppe, die den Sturm auf 

das Winterpalais pantomimisch darstellte. Dies alles fand unter dem 

S'logan „Der Warschauer Pakt - Avantgarde des Friedens„ statt. Die 

Polizeireviere fUllten sich denn auch mit Menschen, die ais sowjeti

sche Matrosen oder rote Kosaken verkleidet waren. Am Nikllaustag 

fiel ein Heer von Weihnachtsmannern in die Stadt ein. Diesmal wur

de beinahe jeder, der rot gekleidet war od er einen Sack trug, auf ein 

Polizeirevier verfrachtet. Beim .. lnternationalen Tag des Kindes"" spa

zierten Tausende von Passanten in Windeln durch die Straj?,en. Das 

Ende war wirklich nahe. Kurz danach begann die Landeskommission 

der „Solidarność"" unter Fuhrung eines frisch entlassenen Frasyniuk, 

ihre Tatigke1t wieder aufzunehmen. 

Norman Davies/Roger Moorhouse: Die Blume Europas - Breslau - \.'/roclaw - Vratislavia. 

Die Geschichte einer mitteleuropJis.chen Stadt. Mlinchen 1002 

Michał Olszewski: LEKCJA HISTORII 

Lawki, nauczyciel, wystrój z lat 70-tych. Nad tablicą portret Hen

ryka Pobożnego. Rzędy jednakowo ubranych licealistów w ławkach. 

hałasy, kulki papierowe, wchodzi profesor. 

KLASA: Dzieli dobry. I NAUCZYCIEL: Dzieri dobry, dzieli dobry. 

Siadajcie. siadajcie. Co my tam, prawda? Henryk Pobożny, tak 

LEGNICA 
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rozmawialiśmy o Henryku Pobożnym . No, to popytamy troszku na 
początek. Potoczny, powiedz no mi. ptaszku, skąd przydomek nasze· 
go władcy? I POTOCZNY: No, hm. Po prostu Henryk Pobozny, on, no, 
do kościoła chodził często, i w niedziele i kiedy indziej. i jego żona też. 
Się modlili po prostu, kościoły tam nowe stawiali . / NAUCZYCIEL: Na 
pewno? Tylko tyle? I POTOCZNY: W piątki pościł. I NAUCZVCIEL: 
W piątki pościł, powiadasz. I POTOCZNY; I w soboty? I NAUCZY· 
CIEL: Kowalska? I KOWALSKA: Postawa Henryka była bardzo skarn· 
plikowana. Jak się zdaje, w stosunku do kleru zachowywał on daleko 
Idącą powściągliwość Owszem. popierał klasztory, ale Jednocześnie 
prowadził grę dyplomatyczną z biskupami i papiestwem. Niewyldu· 
czone, że religijność przedstawiała mu się 1ako element niezbędny 
do wzmocnienia tendencji propanstwowych na ziemiach skłóconych 
niestety Słowian. Moze nawet w gruncie rzeczy byt zamaskowanym 
ateistą. Odpowiedź powinny przynieść szczegółowe _b ania pols· 
kich archeologów. I NAUCZYCIEL: Potoczny, a jak to byto z bitwą 
pod Legnicą? Dlaczego do niej doszło w ogóle? / POTOCZNY: Do 
bitwy pod Legnicą doszło, poniewaz chytry Tatarzyn wszedł do 
Polski od wschodu i part na zachód, n iszcząc 1 grab iąc Pod Legnicą 
sprzymierzone WOJSka polskie i niemieckie próbowały dac mu odpór, 
ale przegrały, a sam władca zginął od tatarskiej dzidy. Głowę mu 
odcięli i nosili na tej dzidzie, gazy puszczali bojowe. / NAUCZYCIEL· 
Kowalska, jak wyglądała kwestia udziału wojsk niemieckich w bit· 
wie? I KOWALSKA: Absolutnie nie jest prawdziwa opinia, jakoby 
w b1tw1e te1 walnie wspomogli nas żołnierze niemieccy. Jest to teza. 
która w świetle na1nowszych badań potwierdzenia nie znajduje. Ow
szem, wojska z zachodu były, ale nadeszły one z terenów obecnego 
NRD, od dawna ściśle współpracujących z ludami Słowianskimi. / 
NAUCZYCIEL: Po czym małżonka poznała pohańbione przez Tatarów 
c iało Pobożnego . Potoczny? I POTOCZNY; Po szóstym palcu lewej 
stopy. On miał sześć palców po prostu i w ten sposób go poznała. 
I NAUCZYCIEL: A czego symbolem jest ten szósty palec? I PO
TOCZNY; Tej. no. tej choroby. co pan profesor mówił . Poli. pali ... I 
NAUCZYCIEL: Kowalska . I KOWALSKA: Pohdaktyl11. Ten palec stał 
się w pewnym sensie symbolem 1akze skomplikowanych losów Po
laków, zaangazowanych w walkę o Polskę wolną. silną 1 niezależną od 
imperialistycznych zakusów różnych sit. Ten palec mówi, że byliśmy, 

jesteśmy i będziemy, mimo skrajnie niesprzyjających warunków 
geopolitycznych. Że nawet Jak głowy nie ma, to zostaje coś, co nas 
wyróżnia spośród wrogiego zywiołu . Gdyby ten palec byt u ręki, on 
by groził wszystkim naszym przeciwnikom, on by mówił „ pamiętaj!" . 

Żaden inny władca na świecie nie miał szóstego palca u lewej stopy. 
Powinniśmy być z niego dumni, bo ta ofiara nie poszła na marne. / 
NAUCZYCIEL: Ta. Ta./ Otwierają się drzwi od klasy. Wbiega woźny. / 

WOŹNY: Profesorze. profesorze Profesor Kwasek się spalił, szybko. I 
NAUCZYCIEL: Co pan mówi? I WOŹNY: Przed chwilą, w parku, przy 
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pomniku m1l1qantów. Oblat się rozpuszczalnikiem 1 podpalił' I NAU
CZYCIEL· Ale dlaczego, jak? I WOŻNY: Nic nie wiem, podobno park 
zamknęli. mówią, ze list zostawił. że to protest byt. Dyrektor prosi 
pilnie do siebie. I NAUCZYCIEL: Oczywiście Oczywiscie. Dobrze. 
towarzystwo. Halo. Macie napisać rozprawkę o, na przykład. dob
rze . • Henryk Brodaty i jego nierówna walka ze wstecznym klerem" 
Macre pól godziny, potem zbieram zeszyty. No, do roboty, do roboty! 

Michał Olszewski: GESCHICHTSSTUNDE 

Ein Klassenzimmer Anfang der 7oer Jahre in Legnica. Ober der Tafel 
hangt ein Bild von Heinrich dem Frommen. In den Bankreihen sitzen 
einheitlich gekleidete Gymnasiasten. Gelarme, Papierkugelchen, der 
Lehrer betritt den Raum. 

KLASSE: Guten Tag. I LEHRER: Guten Tag, guten Tag. Setzt euch, setzt 
euch. Wo w aren wir stehengeblieben? Heinrich der Fromme, ja, wir ha
b en liber Heinrich den Frommen gesprochen. Na dann will ich erst einmal 
ein bisschen abfragen. Potoczny, mein Lieber, kannst du mir vielleicht 
sagen, wie Heinrich zu seinem Beinamen gekommen ist? I POTOCZ
NY: Na ja. Heinrich der Fromme ging halt o~ in die Kirche, sonntags 
und auch sonst, und seine Frau auch. Sie beteten einfach, lief?,en neue 
Kirchen bauen. I LEHRER: Sicher? lst das alles? I POTOCZNY: Freitags 
fasteten sie. I LEHRER: Freitags fastete er, meinst du. I POTOCZNY: 
Samstags etwa auch? I LEHRER: Kowalska? I KOWALSKA: Heinrichs 
Haltung war sehr difjizil. Alles deutet darauf hin, dass er dem Klerus 
gegenuber grof?,e Zuruckhaltung ubte. Er unterstutzte die Klaster, das 
stimmt, zugleich aber spielte er ein diplomatisches Spiel mit den Bischo
fen und dem Papst. Es ist nicht auszuschlief?,en, dass die Religiositat ihm 
nur dazu diente, die - untereinander leider zerstrittenen - Slawen star
ker an den Staat zu binden. Vielleicht war er in Wirklichkeit sogar A the i st. 
Licht in diese Frage sollten die speziellen Untersuchungen polnischer 
Archaologen bringen. / LEHRER: Potoczny, wie war das mit der Schlacht 
bei Liegnitz? Warum kam es uberhaupt zu ihr? I POTOCZNY: Zu der 
Schlacht bei Liegnitz kam es, weil der schlitzohrige Tatar in Polen von 
Osten einfiel und brandschatzend nach Westen drangte. Var Liegnitz 
versuchte das vereinigte deutsche und polnische Heer ihn aufzuhalten, 
aber sie unterlagen, Heinrich selbst starb von einer Tartarenlanze getrof
fen. Man hackte ihm den Kopf ab und trug ihn auf der Lanze aufgespief?,t 
herum, es wurde Kampfgas eingesetzt. I LEHRER: Kowalska, wie sah 
das mit dem deutschen Heer in dieser Schlacht aus? I KOWALSKA: Es 
kann keine Rede davon sein, dass in dieser Schlacht deutsche Soldaten 
in grof?,erer Zahl uns zur Seite gestanden haben. Das ist eine These, die 
in neuesten Forschungen keine Bestatigung findet. Naturlich gab es 
Truppen aus dem Westen, aber diese kamen aus dem Gebiet der heuti
gen DDR, wo man seitjeher mit den slawischen Volkern eng zusammen-
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arbeitete. I LEHRER: Waran erkannte die Witwe den von den Tartaren 

geschandeten ~eichnam Heinrichs? Potoczny? I POTOCZNY: Am sechs

ten Zeh des linken Fuj?,es. Er hatte schlicht und einfach sechs Zehen, 

und auf diese Weise erkannte sie ihn. I Lehrer: Und was symbolisiert der 

sechste Zeh? I POTOCZNY: Na diese Krankheit, von der Sie gesprochen 

haben. Poly, poly ... I LEHRER: Kowalska. I KOWALSKA: Polydaktylie. 

Dieser Zeh wurde gewissermaj?,en zum Symbol des doch so komplizier

ten Schicksals der Polen, die urn ein freies und starkes Polen kamp~en, 

das nicht der Spielball imperialistischer Kra~e war. Dieser Zeh will uns 

sagen, dass es uns immer gab, gibt und geben wird, trotz der extrem 

ungunstigen geopolitischen Bedingungen. Dass, selbst wenn der Kopf 

fehlt, etwas bleibt, was wns von unseren Feinden unterscheidet. Ware 

es nicht der Zeh, sondern der Finger, wurde er unseren Gegnern drohen, 

wurde er sagen: „Denk dran!". Kein anderer Herrscher auf der Welt hatte 

einen sechsten Zeh am linken Fuj?,. Wir sollten stolz auf jl)n se in, denn 

sein Opfer war nicht vergebens. I LEHRER: Ja. Ja. I Die Klassentur geht 

auf, und der Hausmeister kommt hereingesturmt. I HAUSMEISTER: 

Herr Lehrer, Herr Lehrer. Herr Kwasek hat sich verbrannt, kommen Sie 

schnell. I LEHRER: Was sagen Sie? I HAUISMEISTER: Gerade eben, im 

Park, beim Denkmal des Milizionars. Er hat sich mit Losemittel ubergos

sen und angezundetl I LEHRER: Aber warum, wie? I HAUSMElSTER: Ich 

habe keine Ahnung, angeblich haben sie den Park abgeriegelt, es heij?,t, 

er habe einen B ~ief hinterlassen, es sei ein Protest gewesen. Der Direktor 

bittet die Lehrer dringend zu sich. I LEHRER: Naturlich. Naturlich. Gut, 

alle mal herhoren. Hallo. lhr schreibt einen Aufsatz l:1ber, zum Beispiel, 

ja„, Heinrich der Bartige und sein ungleicher Kampf mit dem ri.ickwarts

gewandten Klerus". lhr habt eine halbe Stunde Zeit, ich sammle die Hef-

te spater ein. Also an die Arbeitl 
(Ubersetzung: Andreas Volk) 
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13:06 
Joanna Oparek: JAZZ 

Samotny mężczyina po sześćdzies iątce, kolejno przys iadają się do 
niego pasazerowie; milc zą, w trakcie jego opowieść ; po czym bez 
slowa wstają, wysiadają z pociągu 

Pan do Berlina? Ja do Berlina jadę .. właściwie ta wracam .. . naresz
cie . Czasem człowiek wyjedzie, a zanim wróci . „ Trudno uwierzyć, 
jak może przeciągnąć srę taki wyjazd cale zycie „ Ja urodzrlem się 
w Berlinie, Jestem Polakiem, a tam cale dzieciństwo spędziłem, tam 
chodziłem do szkoty, do szkoły muzycznej Szterna.. . A teraz wra
cam, tak jak wyjechałem, ja 1 moja trąbka . 1 jazz. w moJeJ gtowie. 
[ ... ] Pan do Berlina? Ja też ,„ wracam . Wyjechałem w 33 „ [„ .] 

Nazywam się Adolf Rosner, ale wtedy juz nikt nie zwraca! się do 
mnie Adolf Sypialiśmy kątem u znajomych, a potem oni mówi
h: st ucha Adi. przykro nam. ale taki jest kłopot, ze „ [„.] Ja jestem 
muzykiem Jazzowym, trębaczem „ . Pan i może interesuję się jazzem? 
Nie? No to nic dziwnego, że nie słyszała pani o mnie .. dawne czasy, 
dawne Grałem w Minsku 1 wtedy pierwszy sekretarz Ponomanenko 
dosłownie zakochał się w mojej orkiestrze „ sekretarz partii nagle 
uwielbia jazz dawaj! - mówi do mnie - no dawaj Jedi! Tak do mnie 
mówił, miękko, śpiewnie: Je di „ . Jed1 Rosner . i znowu mogę grać! 
I zaraz gratem już przed samym Stalinem, w pustym całkiem teatrze 
słuchał mnie, w Sorn „ to był 43 rok ... a nie pokazał się. tylko mi po 
wszystkim pow1edz1eli, ie byt i słuchał i podobało mu się! [ ... ) W 46 
roku pojawił się ten artykuł w Prawdzie . to hasło: Kto dziś gr a jazz. 
Jutro zdradzi Ojczyznę." No i wtedy dowiedziałem się, że Związek 

Radzieckijest moją Ojczyzna, którą zdradzam i demoralizuję moJą or
dynarna muzykę, muzyką duchowej nędzy.jak raczył określić to Gorki 
[ ... ] Potem nawet to słowo uznano za ordynarne „. zakazane słowo 
jazz ..• Po siedmiu miesiącach iytmicznych tortur przyznałem, że Jes
tem szpiegiem a wszystkich! Takim szpiegiem kosmopolitą, a co! 
Po czterech latach w Chabarowsku, przeniesiono mnie na Kołymę. 
I pozwolili mi grać „ . Ja tam . na koncu swiata ... ja tam. z moja 
muzyką ... dla niej zyłem, przeżyłem dla niej „ , Dopiero w 54, kiedy 
umarł Stalin, wielkie, czerwone łapy historii na chwilę opadły bez
radnie i to był koniec mojej piosenki o gułagu. Ale w głowie gra.„ 
dalej gra.. tak juz jest z piosenkami, ze Jak zapadną w pamięć „. 
[ ... ] Pan do Berlina? Ja też „. wracam . . umrzeć . A nie, nie zartuję 
wcale, wcale, nie. Ja się urodziłem berlińczykiem 1 ja mam zamiar 
berlinc2ykiem umrzeć . „ Co to znaczy Berlińczyk? Bo Ja wiem . 

BOLESŁAWIEC 
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Joanna Oparek: JAZZ 

Ein Mann L:1ber sechzig, nacheinander setzen sich andere Fahrgaste 

neben irnn; sie schweigen, wahrend er erzahlt; dann stehen sie wort

los auf und steigen aus. 

Fahren Sie nach Berlin? Ich fahre nach Berlin ... eigentlich kehre ich 

zuruck ... end lich ... Manchmal fahrt man weg, und ehe man zuruck

kehrt. Schwer zu glauben, wie sich eine solche Reise hinziehen kann ... 

das ganze Leben ... Ich bin in Berlin geboren, bin Pole, habe aber dort 

meine ganze Kindheit verbracht, bin dort zur Schule gegangen, aufs 

Sternsche Konservatorium ... Und jetzt kehre ich zuruck, sowie ich 

weggefahren war, ich und meine Trompete ... und der Jazz, in mei

nem Kopf. [ ... ] Fahren Sie nach Berlin? Ich a uch ... ich kehre zuruck ... 

33 bin ich weg [ ... ] Ich heij?,e Adolf Rosner, damals nft mich aber 

niemand mehr mit Adolf angesprochen ... Wir kamen bei Bekannten 

unter, doch die sagten dann: hor zu, Adi, es tut uns leid, aber das gibt 

Probleme ... [ ... ] Ich bin Jazzmusiker, Trompeter. .. lnteressieren Sie 

sich vielleicht fur Jazz? Nein? Dann ist es nicht verwunderlich, dass 

sie noch nicht von mir gehort haben ... alte Zeiten, ganz alte Zeiten 

... Ich spielte in Minsk, und da verliebte sich der Erste Sekretar Pono

marienko buchstablich in mein Orchester ... der Parteisekretar liebt 

plotzlich Jazz und - dawaj! - sagt er zu mir - dawaj, Jedi! So sagte er 

zu mir, we ich, melodisch: Jedi ... Jedi Rosner ... und ich durf.te wieder 

spielen! Bald darauf spielte ich sogar vor Stalin personlich, er horte 

mir zu in einem vollig lee ren Theater, in Sotschi ... 43 war das ... er 

zeigte sich aber nicht, nur nachdem alles vorbei war, sagte man mir, 

dass er dagewesen sei, zugehort habe und dass es ihm gefallen habe! 

Daraufhin durf.te ich direkt am Kreml wohnen, leitete das beruhmte 

Stalin-Ensemble, ein Jazzorchester auf Siegestournee, im Privat

zug ... da bekamen wir unseren eigenen Zug ... Amerika! Amerika in 

der Sowjetunion, ich schwore! ... Und ich bin gefahrenl Ach, bin ich 

weit gefahren! Bis nach Magadan! Unter dem Vorwurf des„Kosrno

politentums", aber ich waT sto Iz auf diesen Vorwurf, denn ich bin ja 

tatsachlich ein Kosmopolit, ein Mal zumindest hat die Sowjetmacht 

jemandem diesen Vorwurf vollig rn Recht gemacht! i946 erschien 

dieser Artikel in der „Prawda" ... mit der Schlagzeile: Wer heute Jazz 

spielt, verrat morgen sein Vaterland." Und dann erfuhr ich, dass die 

Sowjetunion mein Vaterland ist, das ich verrate und zersetze mit 

meiner ordinaren Musik, einer Musik geistiger Armut, wie Gorki zu 

sag en p~egte ... [ ... ] Spater wurde sogar schon das W ort ais ordinar 

angesehen ... das verbotene W ort Jazz ... Nach sieben Monaten re

gelmaj?,iger Folter gab ich zu, ein Sp i on zu sein ... und zwar fur a Ile! Ein 

Spion und Kosmopolit, wenn schon, denn schon! Nach vier Jahren 
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Chabarowsk brachten sie mich nach Kolyma. Und erlaubten mir zu 

spielen ... Ich dort ... am Ende der Welt .. ich dort, mit meiner Musik 

. fi.ir sie habe ich gelebt, fur sie habe ich uberlebt ... Erst 54, ais Sta

lin starb, sanken die groj?,en roten Pranken der Geschichte fur einen 

Moment ratlos herab, und das war das Ende meines Liedes Liber den 

Gulag. Aber im Kopf spielt es ... spielt es weiter ... so ist das mit den 

Liedern, wen n sie sich einbrennen in die Erinnerung ... [ ... ] Fahren 

Sie nach Berlin? Ich auch ... ich komme zuruck ... zum Sterben. Nein, 

ich scherze nicht, keineswegs, nein. Ich bin ais Berliner geboren und 

habe die Absicht, auch ais Berliner zu sterben ... Was das heij?,t - Ber

liner? Was weij?, ich. 

(Ubersetzung: Ulrich Heij?.e) 

13:21 

Podróżowanie pociągiem czyż nie Jest przekraczaniem śmierci? f 
Czyż ruch kot, obroty. odrywanie się od świata nie jest wstąpieniem 
f w inne życie, zupełnie nieznane? Czyz nie jest doskonałym f skupi 
eniem na sobie, kiedy ciało porwane ze świata pozostaje I w bierności 
przez wiele godzin? Czyż podróż pociągiem f nie Jest doskonałą 
figurą naszego odejścia, przemienienia? I A film o świecie, już nie
dotykalnym, puszczany przez okna, I czyz nie Jest pamiątką po byto
waniu? Czyż nuda podróży, I kiedy wiele godzin trzeba nam czekać 
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na podmiejskiej stacji I az spadnie semafor, czyz nie zmusza nas ona 
do przekroczenia siebie, I do odnalezienia w sobie, w swoim istnie
niu I jakiegoś jednak sensu. nieuświadomionego dotąd przez brak / 
skupienia. Należy znależć w sobie Jakiś powód, by być, I ponieważ 
czas nam tego me daje, oczekiwanie jest zbytnio jałowe, J skoro nie 
wierny. ile będzie trwało i co j est Jego przyczyną J konieczną? 

Tomasz Rózyckl. Dwana!t1e St.lCJI K1aków 2004 

Mit dem Zug zu reisen. heiP.,t das nicht, I den Tod transzendieren? 
Die Bewegung der Rader. I ihr Kreisen, die Losung von der Welt, I ist 
das kein Eintritt in ein anderes, ganz unbekanntes Leben? / lst es 
nicht vollkommene Konzentration auf sich selbst, / da der Kbrper, 
entfuhrt aus der Welt, viele Stunden I untatig bleibt? lst nicht das 
Reisen mit dem Zug I die vollendete Figur unseres Wandels und Ver
gehens? I Und der Film Liber die unberuhrbare Welt, I ctef im Fenster 
ablau~. ist er kein Souvenir unseres Seins? I Die Langeweile des Rei
sens, wenn wir auf einem Vorortbahnhof I Stunden warten, bis das 
Signal sich senkt, zwingt sie, I uns nicht, uns selbst zu uberschreiten, 
doch irgendeinen Sinn I in uns, in unserem Dasein zu finden, den 

zu erkennen I uns die Konzentration bisher fehlte? Man muss einen 
Grund I in sich finden, zu se in, die Zeit allein gibt ihn I uns nicht, alles 
Warten ist leer, wen n wir nicht wissen, / wie lange es dauern soli und 
was sein letzter Grund sei. 

Tomasz Różyc ki: Zwólf Stationen. Aus dem Polnischen von Olaf KOh!. MOnchen 2009 

15:25 

19 23 

35 

'.2011 

. tam ponad rewirem frunie anioł przez zamglone niebo I czuwał nade 
mną przez prawie pól życia I teraz przyszło nam się rozstać [ ... ) jes
zcze przed trzydziestoma laty anioły były brakującym towarem I nie 
każdemu z nas byt Jakiś przeznaczony I ach Helmucie, ach Wyschku 
i kto tam jeszcze byt po nich I dziś każdego z was wchłonąłby tłum / 
stający jak aniołowie w czystym niebie I ściśnięci nad rewirem I muszą 
dalej do innego świata do innego miejsca I jak wielu tutaj I tak jak my." 
W 1997 roku żegna się wschodnioniemiecki operator koparki i autor 
piosenek Gerhard Gundermann ze swoim miejscem pracy w kopalni 
węgla brunatnego. W roku 2011 w Łużycach ciągle Jeszcze wydobywa 
się węgiel brunatny, ale w ramach dużych publicznych projektów 
Jak np. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa dyskutuje się nad 
przyszłym kształtem kra1obrazu naznaczonego górniczymi pracami. 
Poniewaz wyczerpane pokłady kopalni odkrywkowych, ze względu na 
rozległosć obszaru, na którym się znajdują. nie mogą zostać całkowicie 
zasypane, planuje się, pozostawione przez koparki dziury, wypełnić 
wodą, aby w przyszłych latach zamienić zamieszkałe wcześniej przez 
27.000 mieszkańców tereny w turystyczna oazę wypoczynku. 

KM ltlurN<z•n • Renat.a Kopyta ) 

„da fliegt ein Engel durch den rauchigen Himmel Liber dem Revier I er 
hat jetzt fast ein halbes Leben auf mich aufgepasst I jetzt trennt er 
sich von mir[ ... ) noch var dreizehn Jahren war'n die Engel Mangelware 
I war nicht fur jeden von uns ei ner da I ach Helmut, ach Wyschek und 
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wer sonst noch draufgegangen war I heut karne auf jeden von euch 

eine Schar I seht wie die Engel sich am sauberen Himmel I drangeln 

Liber dem Revier I sie mussen fort inne andre Welt einen anderen Ort 

I sowie viele hier I sowie wir." 1997 nimmt der ostdeutsche Bagger

fahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann Abschied von seinem 

Arbeitsplatz im Lausitzer Braunkohlerevier. 2ou wirdl in der Lausitz 

noch immer Braunkohle gefordert und im Rahmen groj!,er offentlicher 

Programme wie der IBA die kun~ige Gestaltung der Bergbaufolgeland

scha~en diskutiert. Da die „ausgekohlten" Tagebaue aufgrund ihrer rie

sigen Ausdehnung nicht mehr komplett verfułlt werden konnen, soli 

in die „Restlbcher" Wasser eingeleitet und die abgebaggerte, einstige 

Heimat von 27 ooo Menschen im Laufe der kommenden Jahrzehnte in 

ein touristisches Erholungsgebiet verwandelt werden. 
KM _, 
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Filmowe obrazy 
Ziem Odzyskanych 

Obrazy Ziem Odzyskanych pojawiają się zarówno w filmach do

kumentalnych, jak i fabularnych, odgrywając w nich rolę mitycz

nej .ziemi ob1ecanef W produkcjach polskich oraz niemieckich, 

dokumentujących wydarzenia historyczne. zyc1e społeczne i kulturę 
na tych obszarach, wyrainie dominuje poety a reportażu . Pozwala 

ona zobrazować skomplikowane dzieje tych ziem oraz związanych 

z nimi ludzi. W niemieckim dokumencie .Śląsk jako Dziki Zachód" 

dominuje kwestia wysiedleń i oderwania od rodzinny!)( stron. Fo

tografowane współcześnie domy i krajobrazy stają się pretekstem 

do opow1edzen1a dziejów tych stron 1 z punktu widzenia Niemców, 

wspominających utracone domy rodzinne, i Polaków, powracających 

pamięcią do trudnego okresu akl1matyzaCJi. poczucia niepewności 
swojego statusu i praw. 

Aktualności z Ziem Odzyskanych. pojawiające się w Polskiej Kronice 

Filmowej po li wojnie światowej miały zachęcić Polaków do osad

nictwa na zachodzie . Dominuje w nich poetyka eseju, pozwalająca 

ukazać piękno i tradycję tych terenów, jednak wymowę tych 

materiałów określa polityczne zaangażowanie. Funkcja propagando

wa filmowych dokumentów jest widoczna w selekcji rejestrowanych 

wydarzeń. eksponowaniu działań władzy oraz stojących za nim idei. 

Ideologia jest również obecna w filmie Andrzeja Munka .Gwiazdy 

muszą płonąć" o śląskich kopalniach, jednak ważniejsze od haseł 

są stojący za nimi ludzie. W socrealistyczną opowieść o kłopotach 

z planowym wydobyciem węgla rezyser wplata przejmujące histo1 ie 

górników i ich zawodowych zmagań. 

Tradycja śląskich ziem, opowiedziana z perspektywy indywidualnej -

czyli także rodzinnej i sąsiedzkiej - powraca w twórczości Kazimlerza 

Kutza. W . Perle w koronie" oraz w .Soli ziemi czarnej" stworzył on 

barwną, kinową dokumentację śląskości oraz jej wielokulturowych 

i wielonarodowych uwarunkowań. Jeszcze bardziej symboliczną 

formę historia 1 kultura Śląska zyskuje w filmie „Angelus" . w którym 

Lech Majewski posłużył się motywami z malarstwa naiwnego dla 

zobrazowania specyjik1 tego „granicznego" regmnu . 

Najważniejsze znaczenie dla ukształtowania się mitologii Ziem Od 

zyskanych miały jilrny fabularne. W okresie powojennym, niczym 

Dziki Zachód w kinie amerykańskim, tereny te przedstawiano jako 

mityczną przestrzeń, rządzącą się swoimi prawami. AkCJa jilmu .Pra

wo i pięść" rozgrywa się zgodnie z regułami westernu, tyle ie zamiast 

szlachetnego szeryfa w obronie prawa staje tajemniczy mężczyzna, 

Die „Wiedergewonnenen 
Gebiete" im Film 
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Bilder von den „Wiedergewonnenen Gebieten" - d.h. vom ehemaligen 

deutschen Osten und neuen polnischen Westen - tauchen sowohl in 

Dokumentar- ais auch Spielfilmen auf und sp ie len dort die Rolle eines 

mythischen „Gelobten Landes''. In polnischen und deutschen Produk

tionen, die die histori schen Ereignisse oder das soziale Leben und die 

Kultur in diesen Gebieten dokumentieren, dominiert klar die Form der 

Reportage, die es moglich macht, die komplizierte Geschichte dieser 

Gebiete und der mit ihnen verbundenen Menschen abzubilden. In dem 

deutschen Dokumentarfilm „Schlesiens Wilder Westen" steht das 

Thema Aussiedlung und Verlust der Heimat im Vordergrund. Heutige 

Aufnahmen von Hausern und Landscha~en bilden die Folie fur die 

Erzahlung der Geschichte dieser Heimat, aus Sicht der Deutschen, 

die sich an ihre verlorenen Elternhauser erinnern, und der Polen, die in 

Gedanken zuruckkehren in die schwierige Zeit der Eingewohnung und 

ihre Unsicherheit daruber, ob sie wurden bleiben konnen. 

Aktuelle Berichte aus den „Wiedergewonnenen Gebieten", die nach 

dem Zweiten Weltkrieg in der polnischen Wochenschau gezeigt wur

den, sollten Polen dazu ermutigen, sich im neuen Westen anzusie

deln. Bei ihnen uberwiegt die Essayform, die die Schonheit und Tradi

tion dieser Gebiete zeigen will. der Schwerpunkt liegtjedoch auf der 

politischen Botscha~. Die Propagandafunktion der Filmbeitrage wird 

sichtbar in der Auswahl der gezeigten Ereignisse, der Hervorhebung 

der Aktivitaten der Staatsmacht und der hinter ihr stehenden Ideolo

gie. Diese Ideologie ist auch prasent in Andrzej Munks Film „Gwiazdy 

muszą płonąć " [Die Sterne mussen leuchten] liber die schlesischen 

Bergwerke, dach wichtiger ais Parolen sind hier die sich dahinter ver

bergenden Menschen. In der vom sozialistischen Realismus gepragten 

Erzahlung liber die Schwierigkeiten der Kohleforderung flechtet der 

Regisseur die bewegende Geschichte der Bergleute und ihrer muh

seligen Arbeit ein. 

Die Tradition Schlesiens, erzahlt aus einer individuellen Perspektive, 

auch aus der der Famil ie und Nachbarscha~. wird lebendig im Werk 

von Kazimierz Kutz. Mit „ Perła w koronie" [Eine Perle in der Krone] 

und „Sól ziemi czarnej" (dt. Titel: Das Salz der schwarzen Erde) schuf 

er im Kino farbenfrohe Dokumentationen des Schlesischen in seiner 

ganzen kulturellen und ethnischen Vielfalt. Nach symboltrachtiger 

wirken die Geschichte und Kultur Schlesiens im Film „Angelus", in 

dem Lech Majewski fur die lllustration dieser Grenzregion Motive aus 

der naiven Malerei verwendet. 
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przywieziony transportem ze wschodu. W polskim kinie powojen

nym bohaterami filmowymi zostali przesiedleńcy szukający nowego 

lokum dla siebie i swojego dobytku, jak w ~lm1e „Rzeczpospolita 

Babska", gdzie do opuszczonego przez Niemców folwarku zostają 

zakwaterowane polskie zolnierk1. Wśród ekranowych postaci domi

nowali ludzie pozbawieni przez wojnę domów, bliskich, a metaforą 

ich dziejów może być tytuł filmu Kazimierza Kutza .Nikt nie wola", 

opowiadający skomplikowane losy mlodego mężczyzny, który nie 

potrafiąc się odnalezć w nowej rzeczywistości ucieka na tereny za

chodnie. 

Ciekawym komentarzem do dziejów Ziem Odzyskany.c.11' jest adap

tacja utworu Horsta Bienka „Pierwsza Polka" wyreżyserowana przez 

Klausa Emmericha . Akcja filmu rozgiywa się w scenerii wielokulturo

wego Gleiwitz przed wybuchem wojny.jednak zaprezentowane w niej 

sytuacje, rozmowy, komentarze stają się zapowiedzią nadchodzącej 

traumy. Zawężenie perspektywy do losów mieszkańców wielokultu

rowego miasta pozwala ukazać osobisty wymiar wydarzeń i procesów, 

Jakie będą na tym obszarze zachodzić po zakończeniu okupacji . 

Równie dramatyczne 1ak losy przesiedleńców są historie tych, któ

rych polityk.a skazała na zamieszkanie na Ziemiach Odzyskanych. 

Bohaterami „Malej Moskwy· są żolnierze radzieccy. stacjonujący 

w Legnicy - w poblizy granicy polsko-niemieckiej . Melodramaty

czna fabula oparta jest na krązącej wśród mieszkańców legendzie 

o nieszczęśliwej milośc1 zamęznej Rosjanki do polskiego oficera. Na 

wielkie uczucie nie ma jednak miejsca w życiu ludzi, o których losie 

decydowały nie osobiste pragnienia. lecz ideologia komunistyczna 

Zmagania z .komuną" stanowią staly wątek filmowych opowieści 

o mieszkańcach, dla których tak zwane „Ziemie Odzyskane" są miej

scem urodzenia i kulturowej identyfikacji. Bohater „Zawróconego" 

Kazimierza Kutza przeżywa iniqację polityczną i swiatopoglądową. 

biorąc - początkowo przypadkowy - udział w manifestacjach 

robotniczego związku Solidarność. Natomiast dokument Marii 

Zmarz-Koczanowicz „Major czyli Rewolucja Krasnali" opowiada 

o zrodzonym we Wrocławiu ruchu pomarańczowej alternatywy, 

będącej artystyczno-happeningową formą walki o wolność słowa 

i niezależny światopogląd . 

Temat odmienności - narodowej, etnicznej, kulturowej - określającej 

specyfikę niegdysiejszych Ziem Odzyskanych, powraca także w tych 

filmach, które ukazują relacje polsko·niemieckie w innych miejscach 

i kontekstach czasowych. Akcja „Kluczy" Egona Giinthera rozgrywa 

się w Krakowie odwiedzanym przez parę młodych Niemców. Udzial 

w codziennym życiu miasta. jego barwnym środowisku studenckim 
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Den wichtigsten Beitrag zur Mythologisierung der „Wiedergewonne

nen Gebiete" leisteten die Spielfilme. In der Nachkriegszeit wurden 

sie, wie der Wilde Westen im amerikanischen Kino, ais mythischer 

Raum mit eigenen Gesetzen dargestellt. Die Handlung des Films 

„Prawo i pięść" [Das Gesetz und die Faust] nutzt Versatzstucke des 

Western, nur dass anstatt des edlen Sheriffs, der das Gesetz vertei

digt, ein geheimnisvoller Mann au~aucht, der mit einem Transport 

aus dem Osten gekommen ist. Helden des polnischen Nachkriegski

nos waren die Umsiedler. die fur sich und ihre Habe ein neues Zuhau

se suchten, wie etwa in dem Film „Rzeczpospolita Babska" (dt. Titel: 

Republik der Amazonen). in dem polnische Soldatinnen in einem von 

den Deutschen verlassenen Hof einquartiert werden. Unter den Bild

schirmfiguren dominierten Menschen, die der Krieg ihrer Hauser und 

ihrer Angehoriger beraubt hatte, ais Metapher fur ihr Schicksal kann 

der Titel des Films „Nikt nie wota" [Niemand ru~] von Kazimierz Kutz 

dienen; er erzahlt die verwickelte Geschichte eines jungen Mannes, 

der in die Westgebiete ~uchtet, weil er sich in der neuen Wirklichkeit 

nicht rnehr zurechtfindet. 

Ein interessanter Kommentar zur Geschichte der polnischen Westge

biete ist auch die Verfilmung des Werkes „Die erste Polka" von Horst 

Bienek unter der Regie von Klaus Emmerich. Die Handlung des Films 

spielt in Gleiwitz var Kriegsausbruch, dach in den dargebotenen Situ

ationen, Gesprachen und Kommentaren kundigt sich das kommende 

Trauma bereits an. Die Verengung der Perspektive auf das Schicksal 

der Einwohner der bikulturellen Stadt errnoglicht es, die personli

che Dimension der Ereignisse und Prozesse zu zeigen, die dart nach 

Kriegsende geschehen. 

Ebenso dramatisch wie die Schicksale der Aussiedler sind die Ge

schichten derjenigen, die die Politik dazu verurteilte, sich in den so

genannten „Wiedergewonnenen Gebieten" anzusiedeln. Die Helden 

in „ Mata Moskwa" [Klein-Moskau] sind sowjetische Soldaten, die in 

Legnica (Liegnitz) stationiert sind - in der Nahe der deutsch-polni

schen Grenze. Die melodramatische Handlung basiert auf einem un

ter den Einwohnern kreisenden Gerucht von der unglucklichen Liebe 

zwischen einer verheirateten Russin und einem polnischen Offizier. 

Fur grofSe Gefuhle gibt es jedoch keinen Platz im Leben von Men

schen, Liber deren Schicksal nicht ihre personlichen Wunsche. son

dern die komrnunistische Ideologie entschied. 

Die Kampfe gegen die „Kornmune" sind ein dauerha~es Motiv der 

Filme Liber die Menschen, die bereits in den neuen Westgebieten ge

boren wurden und sich kulturell mit ihnen identifizieren. Der Helci des 

Films „Zawrócony" [Ein Wendehals] von Kazimierz Kutz erlebt seine 
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i artystycznym, jest dla niemieckich gosci okazją do niestereotypo
wego spojrzenia na Polaków. 

Podrói: pociągiem z Krakowa do Berlina również pozwala wyjść. poza 

schematy w mysleniu o polsko-niemieckich relacjach, pozwala je bo

wiem og lądać równocześnie w dwóch wymiarach. Pierwszy - kinowy 

wyznacza plmowe obrazy terenów znajdujących się na trasie prze

jazdu. Drugi wymiar - rzeczywisty można nieustannie obserwować 
w trakcie Jazdy, kiedy za oknem, niczym kolejne kadry na taśmie, 

pojawiają się wciąi: nowe krajobrazy i miejsca. Kinowe ujęc i a i .. wi

dokowy• ciąg obrazów splatają się ze sobą w barwną mozaikę, któ 

rej różnorodność odpowiada wieloaspektowej i złożone/tożsamości 
tych ziem oraz związanej z nimi tradycji polskiej oraz niemieckiej. 
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politische lnitiation, ais er - anfangs zufallig - an den Demonstra

tionen der Gewerkscha~ Solidarność teilnimmt. Der Dokumentar

plm „ Major czyli Rewolucja Krasnali" [Der Major o der Revolution der 

ZwergeJ von Maria Zmarz-Koczanowicz erzahlt von der in Breslau 

entstandenen Politbewegung „Orangene Alternative", die den Kampf 

urn Meinungs- und Redefreiheit mit Mitteln des kunstlerischen Hap

penings fuhrte. 

Das Thema der nationalen, ethnischen oder kulturellen Andersar

tigkeit, das einstmals so spezipsch war fur die „Wiedergewonnenen 

Gebiete", kehrt auch in Filmen wieder, die die deutsch-polnischen 

Beziehungen an anderen Drten und in anderen zeitlichen Zusammen

hangen zeigen. Die Handlung von Egon Gunthers Film „Die Schlussel" 

spielt in Kraka u, das von einem jungen deutschen Paar besucht wird. 

Der Einblick in den Alltag der Stadt und die Teilnahme an ihrem bun

ten Studenten- und Kunstlerleben gibt den deutschen Gasten Gele

genheit, Polen aus ungewohnter Perspektive zu erleben. 

Die Bahnreise von Krakau nach Berlin macht es auch miiglich, die ein

gefahrenen Denkschemata Liber die deutsch-polnischen Beziehungen 

zu verlassen und sie auf zwei Ebenen zugleich zu betrachten. Die ers

te, die Kinoebene, sind die Filmbilder von dem an der Strecke liegen

den Land. Die zweite, die reale Ebene. kann man unablassig wahrend 

der Fahrt betrachten, wenn var dem Fenster immer neue Landschaf

ten und Orte wie Szenenbilder au~auchen. Die Kinoaufnahmen und 

der „Ansichts" -Charakter der Bilder verweben sich miteinander zu 

einem bunten Mosaik, dessen Heterogenitat die vielfaltige und kom

plexe ldentitat dieser Gebiete und ihrer deutschen und polnischen 

Traditionen widerspiegelt. 
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moja prababka jest 
całkiem nowa, czyli 
dlaczego lubię bagna 

1 (o tym, jak pewna kaszub ka zestala matką niemieckiego bohatera) 

moja prababka pochodzi z gliwic, z dawnej polsko-niemieckiej gra 
nicy, stamtąd, gdzie zaczynają się bagna. zawsze tak mówiła, mówi 
moja mama I jeszcze dwa tygodnie temu nie w1edziale.1J1, że mam 
prababkę z gliwic. moja prababka jest catkiem nowa I moja mama 
mówi, że nazywata się .. . kolaczek, niemal tak samo Jak bohaterka 
blaszanego bębenka grassa babka koijaczkowa I która. jak wiado
mo, była kaszubką. czyli nie palką, lecz słowianką innego _rodzaju
/ w tysiąc dziewięćset dwudziestym czwartym roku moja prabab
ka wsiadła do pociągu jadącego na zachód I miała dziew1ętnascie 

lat i była w ciąży I miała mieć dziecko, ale nie miała męża I tylko 
siedemnastoletniego polskiego piłkarza I tak twierdzi moja mama I 
w każdym razie nikogo, kogo w 1924 roku w gliwicach można by 
była poślubić / czy też byłaby walna I tak więc mojej prababce 
nie pozostawało nic innego jak wyjechać. w siną dal I da berlina I 
zaczęla pracować dorywczo jaka kelnerka w lokalu wycieczkowym 
w dzielnicy kópenick / szesć miesięcy później wlaśc1ciel lokalu został 
moim pradziadkiem/ ludzie powiadali. ze ślub odbyl się w samą porę 
I na dwa dni przed przyjściem na świat mojego wujecznego dziadka 
/ który nie byl zbytnio podobny da mojej urodzonej rok później babci 
/ nie przypominał też mojego pradziadka I kiedy urodził się mój wu
jeczny dziadek, pradziadek m1al pięćdziesiąt sześć lat 1 najwyraźniej 
był zadowolony z okoliczności powstania jego późnej rodziny I 
umarł dopiero osiemnaście lat później, w dniu, w którym jego syna 
przebywającego na wschodzie zabrał udar serca, a moja prababka 
otrzymala medal dla matki niemieckiego bohatera. 

2 {podbój pejzażu) 

rad1ostaqa w gliw1cach, ówczesnego miasta granicznego. stała się 
najpierw pretekstem, a następnie symbolem najbardziej dewasta
cyjnej wojny w historii ludzkości wybuchła prawdziwa gorączka 
wschodnia: tysiące młodych urzędników i fachowców wyjeżdzaty 
do polski, aby urzeczywistniać. swoje pomysły I .. Stwarzanie na 
nawo wschodniego pejzażu jest bezprzykładne . To zadanie tak 

meine urgrof?,mutter 
ist neu oder: warum 
ich sumpfe mag 

l (wie aus einer kaschubin eine deutsche heldenmutter wurde) 
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meine urgroj?,mutter kommt aus gleiwitz von der ehemaligen grenze 
daher wo die sumpfe beginnen sagte sie immer sagt meine mutter I 
ich wusste bis var zwei wochen nicht, dass ich eine urgroj?,mutter aus 
gleiwitz habe meine urgroj?,mutter ist neu I meine mutter sagt sie 
hiej?, ... kolaicek ... fast sowie die groj?,mutter aus grass' blechtrommel 
koijaicek heij?,t I und die war bekanntlich kaschubin, also nicht polin, 
sondern eine andere „sorte" slawin I meine urgroj?,mutter setzte sich 
neunzehnhundertvierundzwanzig in den mg nach westen I sie war 
neunzehn und schwanger I sie hatte keinen mann zu ihrem kind I nur 
einen 17jahrigen polnischen fuj?,ballspieler I behauptet meine mutter 
/ jedenfalls nichts, was man 1924 in gleiwitz heiraten konnte I oder 
dur~e I und so blieb meiner urgroj?,mutter nichts anderes iibrig, ais 
fortzugehen, weit weg I nach berlin I dart fing sie an ais hilfskellnerin 
in einem ausnugslokal in kapeniek I der wirt dieses lokals wurde 6 
monate spater mein urgroj?,vater I es hiej?,, die trauung geschah gera
de rechtzeitig / zwei tage var der entbindung meines groj?,onkels I der 
meiner ein jahr spater folgenden groj?,mutter nicht eben ahnlich sah 
/ wie auch nicht meinem urgroj?,vater I mein urgroj?,vater war bei der 
geburt rneines groj?,onkels 56 jahre alt und anscheinend zufrieden mit 
den umstanden der entstehung seiner spaten familie I er starb erst 
18 jahre spater an dem tag, ais se in sohn im osten fiel an herzschlag, 
und urgroj?,mutter bekam am selben tag den arden der deutsche hel
denmutter. 

2 (die eroberung der landscha~) 

der sender gleiwitz der damaligen gleichnamigen grenzstadt wurde 
erst zurn anlass und spater zum symbol fl.ir den verheerendsten krieg 
der menschheitsgeschichte. es kam zu einem ostrausch: junge be
amte und fachleute reisten zu tausenden richtung polen, ihre ideen 
in die tat urnzusetzen I „Die Neuschaffung der ostlichen Landscha~ 
hat kein Vorbild. Die Aufgabe ist so groj?,, dass sie alles iibersteigt, 
was selbst die heij?,esten Herzen unter uns ertraumten. Die Erwei
terung des deutschen Lebensraumes ist so ungeheuerlich und in der 
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potężne. że przyćmiewa wszystko, o czym śnily najbardziej rozpa

lone serca. Poszerzanie niemieckiej przestrzeni życiowej to rzecz 

niesamowita 1 moźna ją porownać jedynie do wypraw krzyzowych." 

to stawa jednego z mlodych niemieckich planistów krajobraz I cel 

ksztaltowania t~o krajobrazu byl jednoznaczny: należy stworzyć 

nowy niemiecki peJzaz dla napływających osadników I związek 

niemieckiego człowieka z przyrodą, 1ak pisal reichsfUhrer ss himm

ler .byt głęboką życiową potrzebą rdzennych Niemców, totez kra

jobraz spustoszony przez ludzi obcej rasy nalezalo uporządkować od 

nowa." I iście niemiecki pejzaż miał być żywy, przerzedzony. czysty, 

uporządkowany. lecz przede wszystkim zdrowy I to bytir ogniwem 

łączącym człowieka z pejzażem I polaków wygnano z ich chat, które 

następnie zamieszkali volksdeutsche z galicji i krajów nadbałtyck i ch 

I wypędzonym polakom z kolei wciśnięto do ręki po dwadzieścia 

złotych i wyekspediowano ich na pozostaly obszar okrojonej polski I 
tutaj przydzie lono im domy i mieszkania żydow, których zamknięto 

w gettach, potem zaś - po kolei - wyniszczono I wszystko odbyło 

się czysto. ale nie do czysta, bowiem w październiku 1941 roku w ge

neralnym gubernatorstwie wciąż Jeszcze iylo 1,3 miliona żydów I 
wraz z napaścią na związek radzieck i powstała nowa sposobność 

hans frank, książę polski, domagał się : I „Należy dążyć do tego, by 

obszar bagien nad Prypecią oraz tereny wokół Białegostoku wcielić 

do Generalnej Gubem11: I po co? to proste: żydzi mają być tam, gd

zie ich miejsce I z bagna powstałeś i w bagno się obrócisz I frank 

ciągnął dalej: .W obecnym stanie obszar ten ma nikłą wartość. jed

nak przy konsekwentnym odwadnianiu 1 kultywowaniu tych terenów 

mogą one nabrać pewnych walorów„. Przede wszystkim dostrzegam 

tutaj możliwość zaangażowania niektórych elementów ludności, 

głównie zydowskiej, do zajęć służących dobru Rzeszy. Powszech

nie wiadomo, że pod tym względem nie mogę się skarżyć na brak 

rąk do pracy. [ .. . ] Dopóki Żydzi są tutaj, dopóty winni pracować. 
oczywiście nie w takim sensie. w Jakim czyn ili t o kiedyś . " I co cie· 

kawe, w niemieckim j ęzyku urzędowym nie ma róznicy pomiędzy 

pejzażem etnicznym i fizycznym . totez .. kanały odpływowe· należało 

wykorzystywać do .odprowadzania" nadliczbowej ludności polskiej 

i żydowskiej I planista erhard madling w swojej ks iążce DIE GE 

STALTUNG DER LANDSCHAFT ALS HOHE ITSRECHT UND HO 

HEITSPFLICHT (Kształtowanie krajobrazu jako prawo i obowiązek 

najwyższych władz) opisuje polskę jako miejsce .jałowych hałd i wy

rob isk, przytłoczone wyziewami i gazami, pełne ohydnych wód, tak iż 

człowiekowi zda się. jakoby przebywał w przerażającej podziemnej 

krainie, a nie na terenach zamieszkałych przez ludzi." I dzięki takso-
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Geschichte nur mit den Kreuzzugen zu vergleichen ." schrieb einer 

der jungen deutschen landscha~splaner I das ziel der gestaltung war 

eindeutig: man wollte fur die hierher kommenden siedler eine neue 

deutsche landscha~ schaffen I die beziehung des deutschen men

schens zur natur so reichsfuhrer ss himrnler „war eine tiefe Lebens

notwendigkeit fur den gerrnanisch deutschen Menschen, so dass die 

von Menschen fremder Rasse verwustete Landscha~ entsprechend 

neugeordnet werden musste." I die wahrha~ deutsche landscha~ 

sollte lebendig, aufgelockert, sauber, geordnet, var allem aber gesund 

sein I hier war das bindeglied zwischen menschen und landscha~ I 
sauber jagte man die polen aus ihren bauernhausern, die dann von 

volksdeutschen aus galizien und dem baltikum bezogen wurden J die 

vertriebenen polen wiederurn wurden mit zwanzig złoty in der hand 

ins verbliebene restpolen geschickt I sie bekamen hier die hauser und 

wohnungen der juden zugewiesen, die in ghettos gesteckt und spater 

zug urn zug vernichtet wurden I so sauber, aber noch nicht sauber 

genug, denn im oktober 1941 lebten im generalgouverrnent noch 1,3 

millionen juden I da tat sich mit dem uberfall auf die sowjetunion 

eine neue miiglichkeit auf - hans frank, furst polens, forderte: I „An

zustreben sei, dass das Gebiet Pripjet -Sumpfe sowie das Gebiet Bia

lystock dem Generalgouvernement einverleibt werde." I wozu? ganz 

einfach: juden dahin, wo sie hingehiiren I sumpf zu sumpf I dreck 

zu dreck I frank weiter: .Im gegenwartigen Zustand ist dieses Gebiet 

von geringem Wert, bei einer konsequent durchgefuhrten Entwasse

rung und Urbarmachung lassen sich jedoch aus die sem Gebiet Werte 

herausholen ... In erster Linie deshalb, weil ich hier die Miiglichkeit 

sehe, Beviilkerungselemente, vor allem judische, in eine dem Reich 

dienende Bescha~igung zu bringen. Dass ich in dieser Hinsicht nicht 

liber Mangel an Arbeitskra~en zu klagen habe, ist bekannt .... Solange 

die Juden da sind, sollen sie arbeiten, freilich nicht in dem Sinne wie 

die Juden es fruher getan haben." interessant dabei ist, dass es im 

deutschen amtlichen sprachgebrauch keinen unterschied gibt zwi

schen ethnischer und physischer landscha~. so sollten "Abzugska

nale" dazu genutzt werden, die uberzahlige polnische und judische 

bevólkerung „wegzuspulen" J der planer erhard madling spricht in DIE 

GESTALTUNG DER LANDSCHAFT ALS HOHEITSRECHT UND HO

HEITSPFLICHT, berlin 1942, von polen ais einem ort „der sterilen Hal

den und Abbau~achen, von Dampfen und Gasen uberlagert, von eklen 

Gewassern durchsetzt, so dass man sich in einer grauenha~en Unter

weltlandscha~, aber nicht im Lebensbezirk der Menschen auf Erden 

wahnt." I die einzig im deutschen reich ais wissenscha~liche metho

de anerkannte rassentaxonomie ermiigliche es. slawische „Tragheit" 
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nomu rasowej. metodzie naukowej uznanej wyłącznie w rzeszy nie
mieckiej. z pejzaiu morna było wyczytać słowiańską „ociężałość" czy 
żydowskie . pasożytnictwo" i przeciwstawić temu zdrowe osadnict
wo niemieckie / czerwoną powódż ze wschodu trzeba zatamować: 
I wznosząc wał z dz iesięciu milionów martwych rosjan I plan ten 
wcielono póżniej w życie I żydowskie bagno trzeba osuszyć : I kładąc 
w nim żydów? I jak postanowiono, tak zrobiono 1 odnosiło się to 
również do . ostatniej kloaki niemieckiego uniwersum· . 1ak primo 
levi ochrzcił obóz eksterminacji w auschwitz I jego komendant hoss 
re l acjonował później, ze hitler rozkazał mu .w taki sposób użyć do 
prac w1ężniów, by można byto wykorzystać wszystkie ~na i cały 
teren zalewowy Wisty.· I towarzyszył temu cel, by - Jak to ujął ober
gruppenfuhrer i szef sd reinhard heydrich na konferencji w wannsee 
w 1942 roku -.poprzez podniesienie wyda1nośc1 [osiągnąć] naturalną 
redukcję liczby Żydów. " 

3 (01czyzna może być obrazem, obraz nie moze być nigdy ojczyzną) 

niemniej jednak nigdy nie osuszono większości bagien. a zwłaszcza 
rozległych terenów bagiennych nad prypecią przy granicy z ukrainą 
1 b ialorusią . pomimo rozlicznych planów, które knuto w berlinie -
jeden z ostatnich przewidywał użycie do prac holenderskich robot
ników przymusowych - wykorzystano je w inny sposób: I w lipcu 
1942 roku z rozkazu heinricha himmlera deportowano wszystkich 
żydowskich mieszkańców miasteczka baranowicze i wywieziono ich 
w kierunku rozlewisk prypeci. rozkaz brzmiał precyzyjnie: .Wszyst
kich Żydów nalezy rozstrzelać . Żydowskie kobiety należy wypędzić na 
bagna." I do polowy sierpnia brygada kawalerii ss zabiła piętnaście 
tysięcy ludzi I wehrmacht, ostoja i skarb niemieckiej rasy panów. 
milcząco tolerował użyźnianie bagnisk dziesiątkami tysięcy ludz
kich ciał. nigdy nie uda się dokładnie stwierdzić , ilu ludzi zginęło na 
obejmujących ponad 230 tysięcy hektarów powierzchni mokradłach 
w polsce. na ukrainie i białorusi, które osuszano w latach 1939-1943 I 
nie wiadomo, ilu polaków i zydów użyto jako budulca dła nowo wznie
sionych grobli ciągnących się na długości 225 kilometrów I nie wiado
mo tez. kto znalazł śmierć w niwelowanych rzekach o łącznej dł ugości 
1100 kilometrów oraz nowych kanałach odwadniających mierzących 
w sumie 3600 kilometrów/ wiadomo za to. że nie zrealizowano planu 
heinr icha himmlera, aby gniazdujące bociany przesiedlić do obozów 
koncentracyjnych, ponieważ sprzeciwili się temu naczelni ekolodzy 
narodowosocjalistycznych niemiec, Jak np. konrad lorenz I w każdym 
razie auschwitz byt wtedy obszarem bagiennym, a jednocześnie cen-

53 

und judisches „Parasitentum" aus der landscha~ abzulesen und dem 
gesunden deutschen siedlungsdrang entgegenzustellen I die rote flut 
aus dem osten dammen: indem man einen wali aus 10 millionen toten 
sowjets baut - so wurde der plan spater in die tat umgesetzt I den 
judischen sumpf trocken legen: indem man die juden in den sumpf 
legt? / gesagt getan und das galt auch „fur die letzte Kloake des deut
schen Universums" wie primo levi das vernichtungslager auschwitz 
tau~e I dessen kommandant hoss berichtet spater, dass hitler ihm 
befahl "die Ha~linge so einzusetzen, dass der ganze Sumpf und das 
Oberschwemmungsgebiet an der Weichsel nutzbar zu machen ware." 
/ das ziel dabei war, wie ss-obergruppenfuhrer und chef des sd rein
hard heydrich es auf der wannseekonferenz 1942 formulierte, „durch 
Produktivitatssteigerung eine naturliche Verminderung der Juden" zu 
erreichen 

3 (die heimat kann ein bild sein, ein bild niemals heimat) 

dach die meisten sumpfe. vor allem aber der riesige pripjet-sumpf an 
der grenze zur ukraine und zu weifl,russland, wurden nie trockengelegt. 
sie wurden trotz vieler piane, die in berlin geschmiedet wurden - ein 
letzter sah den einsatz hollandischer zwangsarbeiter vor - auf andere 
weise benutzt: I imjuli 1942 wurden auf befehl heinrich himmlers aus 
der stadt baranowitschi alle judischen bewohner in richtung pripjet
sumpfe deportiert. der befehl lautete prazise: „Samtliche Juden mus
sen erschossen werden. Judenweiber sind in die Sumpfe zu treiben." 
/ bis mitte august hatte die reiterbrigade der ss 15 ooo menschen 
umgebracht. die wehrmacht, der hort und das juwel des deutschen 
herrenmenschen, duldete stillschweigend das dungen der sumpfe mit 
zehntausenden von menschen I wie viele menschen in den von 1939 
bis 1943 trockengelegten mehr ais 230 ooo hektar grofl,en sumpf
landgebieten in polen in der ukraine und in weifl,russland starben, wird 
niemals genau zu sagen sein I wie viele polen und juden in den 225 
kilometern neu errichteter deiche mitverbaut wurden, ist nicht be
kannt / ebenso wenig, wer in den begradigten flussen von 1100 km 
lange und den 3600 kilometern neuer entwasserungskanale seinen 
tod fand / bekannt ist, dass heinrich himmlers plan, nistende stor
che in konzentrationslager umzusiedeln, nicht ausgefuhrt wurde, weil 
sich fuhrende nationale umweltaktivisten wie konrad lorenz dagegen 
aussprachen I auschwitz jedenfalls war sumpfgebiet und da mais das 
zentrum vorbildlicher bodengewinnungsprojekte, bevor es zur stat
te des griifl,ten industriellen massenmordes aller zeiten wurde I das 
besetzte land „schlampig" oder „krank" zu nennen, es ais „ sump~g " 
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trum wzorcowych projektów pozyskiwania gruntów 1 dopiero później 

stal się miejscem największego przemysłu masowej śmierci wszech 

czasów I nazywanie okupowanego kraju .niechlujnym" lub .choiym", 

określanie go mianem .bagniska" lub .stepu", zawsze to zbyt mokrego, 

to zbyt suchego, stwarzało możliwośc odebrania jego mieszkańcom 

prawa do zycia w nim I tu właśnie zasadza się ideologiczna przyczyna 

mówienia o pustym wschodzie, o dziewiczym pejzażu I w umysłach 

wypowiadających te stawa rzeczony pejzaż został juz dawno odebra

ny dotychczasowym właścicielom czy też wyrażając się ściślej : ktoś 

wywiózł miejscowych mieszkańców, ażeby niemiecka rasa nareszcie 

mogła się odnowić I tymczasem nieodparcie narzuca się pytanie. w ja

kim bagnie, na Jakim gruncie duchowym i fizycznym stoją ci praw-dziwi 

germanie, jeżeli wydaje im się, że życie w ich kraju, na ich własnej, 

dziedzicznej piędzi ziemi, w jako takim spokoju, nie jest możliwe I co 

do tej kwestii hitler wyraża się w nurcie narodowym: „Tutaj, na wschod

zie znajduje się Ameryka Germanów - nieustająca walka tocząca się 

na wschodnim pograniczu stwarza nieugięty rod 1 uniemożliwia nam 

pogrążenie się w miękkości." 

4 (indianie) 

miękkość bagna„. co można powiedzieć o samoświadomości, któ

ra żywi tak silny lęk przed pogrążeniem się? hans frank, niemiecki 

król polski, ządał od swoich podwładnych takze zewnętrznej 

obronności : .Przestrze ń osadnictwa moze się przesunąć bardzo dale

ko na wschód, a i tak zawsze znajdą się niemieckie kobiety i niemiec

cy mężczyżni, którzy będą pracować w znoju od rana do wieczora 

1 którzy dzięki temu będą mieli zdrowie i krzepkość oraz dość zde

cydowania, by bronić własnej zagrody." I a co Jeśli obszary wcale nie 

są puste? jeśli ktoś tam mieszka, w polsce na przykład 38 milionów 

mieszkańców, których przodkowie osiedlili się tutaj jakieś tysiąc lat 

wcześniej? w tym zakresie h1tler stwierdza, że wówczas należy te 

niższe istoty radować drzewami owocowymi, pięknymi ogrodami 

i zagonami.jedno tylko jest zadanie: .germanizacja poprzez sprowad

zanie Niemców 1 traktowanie rdzennych mieszkańców jak Indian." I 
motyw ten nie był czyms nowym. już fryderyk wielki porównywał 

świeżo zdobyte polskie prusy wschodnie do kanady a „plugawe 

polskie tałatajstwo" do .Irokezów" I fryderyk wielki z pewnością nie 

czytał karola maya, który byt Jednym z ulubionych autorów hitlera 

i, jak się zdaje, znał go również nasz krakowsk i król. jednakże ten, 

kto z ramienia państwa mówi zawsze o indianach, ten mówi również 

o eksterminacji. ponownie oddajmy głos hansowi frankowi. tym ra-
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zu bezeichnen oder ais „ steppe", immer entweder zu nass oder zu 

trocken, war eine miiglichkeit, seinen bewohnern das recht abzu

sprechen, hier zu leben I das ist der ideologische grund, von einem 

leeren osten zu sprechen, von einern unberuhrten land I im geiste der 

sprecher ist dieses land seinen bisherigen bewohnern !angst wegge

nommen oder besser: sind die bewohner schon von irgendjemandem 

weggebracht worden, urn die deutsche rasse sich endlich erneuern 

lassen zu kiinnen I wobei unweigerlich die frage aufkommt, in wel

chem sumpf, auf welchem geistigen und physischen boden sich die

se germanen befinden, wenn es fur sie unmiiglich scheint, auf ihrem 

land, ihrer alten, angestammten scholle halbwegs entspannt zu leben 

I hitler formuliert dazu in viilkischer trad ition: "Hier im Osten liegt das 

Amerika der Germanen - ein dauernder Grenzkampf im Osten schafft 

ein festes Geschlecht und hindert uns daran, in die Weichheit zu

ruckzusinken." 

4 (indianer) 

die weichheit des sumpfes ... was ist das fur ein selbstbewusstsein, 

das so viel angst vor dem zurucksinken hat? ... hans frank, der deut

sche kiinig von polen, verlangte von seinen untertanen auch aufl.e

re wehrha~igkeit: ··und wenn der Siedlungsraum nach so weit nach 

Osten geht, es wird immer nach deutsche Frauen, deutsche Manner 

geben, die von fruh bis abends schaffen, die deshalb auch gesund und 

kra~ig sind und auch entschlossen genug, ihren Haf zu verteidigen." 

I was aber wenn die gebiete gar nicht leer sind? wenn da schon wer 

ist, zum beispiel in polen 38 millionen menschen, deren vorfahren seit 

etwa tausend jahren hier siedeln? hitler meint dazu, dass es dann 

eben die pflicht sei, diese unterlegenen mit obstbaumen, schiinen 

garten und ackern zu erfreuen . es gibt nur eine aufgabe: "eine Ger

manisierung durch Hereinnahme der Deutschen vorzunehmen und 

die Ureinwohner ais lndianer zu betrachten." I dieses motiv war 

nicht neu. schon friedrich der grofl.e hatte das neu erworbene pol

nische westpreufl.en mit kanada und „das liderliche polnische Zeug "' 

mit „lrokesen"' verglichen I friedrich der grofl.e konnte nach nicht kari 

may gełesen haben, der einer von hitlers lieblingsautoren war. und 

auch unser krakauer konig scheint ihn gekannt zu haben. wer aber 

immer staatlicherseits von indianern spricht, spricht von vernichtung. 

nach einmal hans frank 1942 in lemberg: I „Ich rede hier nicht von 

Juden, die wir nach haben, mit denen werden wir auch nach fertig. 

Ubrigens habe ich gar keine mehr gesehen. Was ist denn das? Es soli 

dach in dieser Stadt einmal abertausende von diesen Plattfufl.indi-
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zem w i942 roku we lwowie: I . Nie mówię tutaj o Żydach, których 

wciąz jeszcze mamy, z nimi z do lamy się jeszcze uporać. Zresztą me 

w1dz 1 ałem am jednego. Co to ma znaczyć? Ponoć w tym mieście 

żyły dawniej tysiące tych platfusowatych Indian. Nie został po nich 

nawet siad. W końcu chyba nie potraktowaliście ich nieladnie" (wie

lkie rozbawienie) I hitler: .Spożywamy również kanadyjską pszenicę 

i nie myślimy o tym, że kiedyś należała do Indian." I albo: „Walka 

z tutejszymi partyzantami przypomina potyczki z Indianami w Ame

ryce Północnej". I trzy tygodnie później, w sierpniu 1942 roku, fuh

rer donosi w nieco bardziej zatroskanym tonie: . Będziemy musieli 

przeprowadzić akcję „. I nic, tylko wieszać ... To będz1e..ptawdz1wa 

wojna z Indianami." / lecz partyzanci nie dali się wyrżnąć tak łatwo 

jak indianie.indian1e ginę l i na prerii, na otwartym terenie, w mężnym 

bOJU, z bronią pochodzącąjeszcze z epoki kamiennej. ale nie partyzan

ci/ lasy i bagna były najbliższym schronieniem dla wszystkich. którzy 

uciekali przed n iemiecką rasą panów I tym samym byty naturalną 

ojczyzną partyzantów. tak samo jak w południowej europie byty nią 

góry I wycofywać się. chować . atakować. o ile to mozliwe, nocą I 
o ile konieczne, od tylu I bezgłośnie zabijać 1 uciekać I taktykę tę. 
jak żaden inny autor przed nim, opisuje kleist w . hermannsschlacht", 

gdzież bowiem mieszkał arminiusz, książę cherusków? w lesie teu

toburskim, lctóry w dziewiątym roku naszej ery naszpikowany był 

głębokimi bagnami i olbrzymimi mokradłami. właśnie w nich utknęli 

rzymianie na swoich ciężkich wozach 1 tarczach i w ten sposób zos

tali doszczętnie rozbici I rzecz jasna, nocą / rzecz jasna, od tyłu / 

napady na magazyny amunicji . linie kolejowe. transporty żołnierzy 

I naJpózniej w 1943 roku w lasach, a zwłaszcza na bagniskach we 

wschodniej polsce, na białorusi i ukrainie roiło się od zadekowanych 

żydów, zdezerterowanych .hiwisów", zbiegłych robotników przy· 

musowych, polskich i ukra1nsk1ch komunistów i nacjonalistów. oraz 

specjalistów z armii radz1eckleJ, których zrzucano na spadochronach 

za linią frontu i którzy przynosili ze sobą broń. żywność i rozkazy 

I każdy środek przymusu zastosowany wobec mieszkańców wsi, 

każde masowe rozstrzelanie żydów, każda próba pozyskania robot

ników przymusowych sprawiała, że nad prypec i ą, na mazurach i na 

granicy ze slowacją i białorus1ą pojawiały s ię posiłki partyzanckie / 

wywiad niemiecki szacował. że w czerwcu 1943 roku na terenie po

lesia/prypeci działało około 45 tysięcy partyzantow. w pażdziermku 

doliczano się JUŻ 76 tysięcy bojowników. 
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anem gegeben haben? Es ist keiner mehr zu sehen . lhr werdet am 

Ende doch nicht bas mit ihnen umgegangen sein?" (groj1e heiterkeitl 

/ hitler: "Wir essen auch kanadischen Weizen und denken nicht daran, 

dass er den lndianern gehorte." J oder: "Mit den Partisanen gibt es 

hier einen Kampf wie mit den lndianern in Nordamerika." I drei wo

chen spater, im august '42 vermeldet der fuhrer schon besorgter: „Wir 

werden jetzt eine Razzia machen mussen „. Und immer aufknupfen 

„. Das wird ein richtiger lndianerkrieg werden." I aber die partisanen 

lief.,en sich nicht so einfach schlachten wie die indianer I die indianer 

starben in der prarie auf offenem land, mann gegen mann, mit waf

fen, die aus der steinzeit waren. nicht so die partisanen I walder und 

sumpfe waren die naheliegenden schlupfwinkel fC1r alle, die vor den 

deutschen herrenmenschen flohen I und somit eine naturliche hei

mat fLir die partisanen. genauso wie es in sudeuropa die berge waren 

/ zuruckziehen. verstecken. zuschlagen. wenn mbglich, in der nacht I 
wenn nćitig, von hinten I lautlos toten und dann wieder weg I kleist 

beschreibt in der hermannsschlacht diese taktik wie kein anderer 

vor ihm / und wo wohnte herrmann, der cherusker? im teutoburger 

wald, durchzogen - neun nach ch ristus - von tiefsten mooren und 

riesigen sumpfen. in denen die romer mit ihren schweren wagen und 

schildern stecken blieben und so vernichtend geschlagen wurden I 
naturlich nachts / naturlich von hinten I uberfalle auf munitionsla

ger. eisenbahnen. Soldatentransporte I spatestens 1943 waren die 

walder und besonders die sumpfe ostpolens, weif?,russlands und der 

ukraine voll von untergetauchten juden, desertierten hiwis, geflohe

nen zwangsarbeitern, polnischen und ukrainischen kommunisten und 

nationalisten. und spezialisten der sowjetarmee, die hinter der front 

mit fallschirmen abgesetzt wurden und waffen, lebensmittel und 

befehle brachten I und jede zwangsmaf?,nahme gegen dorfbewoh

ner, jede massenerschief.,ung von juden, jede versuchte aushebung 

von zwangsarbeitern sorgte fur nachschub an partisanen in pripjet, 

in masuren und an der grenze zur slowakei und zu weif.,russland I 
die deutsche abwehr schatzte, dass im gebiet polessje/pripjat im jun i 

1943 rund 45 ooo partisanen aktiv waren. im oktober rechneten sie 

mit 76 ooo kampfern. 

5 (der junge, der niemals mein grof.,onkel wurde) 

meine urgrof?,mutter folgte im jahre 1929, im sechsten monat mit 

meiner grof?,mutter schwanger, ihrem mann nach freiburg im breisgau 

/ hier hatte mein urgrof?,vater - ein gunstiges angebot - eine grof?,e 

ausflugsgaststatte erworben. auch weil die konkurrenz. die sich an-
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5 (chłopiec, który nigdy me został moim stryjecznym dziadkiem) 

w roku 1929 moja prababka. będąc w szóstyrn miesiącu ciąży z mOJiJ 
babką. pojechała w ślad za swoim mężem do fryburga bryzgowijsk1e
go I tutaj dziadek mój nabyl gospodę wycieczkową . była to korzystna 
oferta, również dlatego, że coraz bardziej dawała się we znaki kon
kurencja, zaczątki swiatowego kryzysu gospodarczego i polityczne 
spory w berlinie I o mojej prababce mówiło się, że przez cate swoje 
życie tęskniła za bagnami przy granicy. w dolinie renu od ponad stu 
lat nie było JUŻ żadnych bagien I od czasu, gdy u schyłku osiemna
stego wieku niejaki johann gottfried tu Ila. noszący przydo;tiek .pos
kramiacz dzikiego renu·, dokonał swego dzieła I ale kwestia tego, jak 
1 dlaczego trzeba regulować bieg rzek, jest odrębnym rozdziałem nie
mieckiej historii. w naszych czasach dotyczy ona ost<ltnich rzek: taby 
i odry - nie przez przypadek są to Jedyne z większych niemieckich 
szlaków wodnych, które noszą słowiańskie nazwy/ prababka kolaczek 
była po wojnie kimś, kogo nazywa się niekwestionowaną gtową ro -
dziny I składającej się z sześciu kobiet: niej samej, moJeJ babki, mojej 
matki i jej trzech sióstr I mój dziadek wrócił z syberii dopiero w 1955 
roku, jako Jeden z ostatnich, mając w plecach mydz1eśc1 siedem 
odłamków. wszyscy mm z jego kompanii zmarli. on jako jedyny przeżył 
niewolę I ponieważ, jak mówił. potrafi! dobrze grać na fortepianie. nie 
wtykał nosa do spraw kobiet prowadzących gospodarstwo. ale jako 
jedyny zawsze dostawał mięso, jak twierdzi moja mama, która nawet 
dziś codziennie zjada stek I prababka zyła w badenii do roku, w którym 
willy brandt ukląkł w warszawie przed pomnikiem bohaterów getta. 
leży pochowana na cmentarzu pomiędzy fryburgiem i bazyleą. jest to 
najgorętszy, choć nie najsuchszy region w niemczech. najsuchszym są 
dolne łużyce, niegdyś ciągnące się aż po bezkres mokradła. które przed 
osuszeniem zaczynały się pod opolem. a kończyły koło berlińskiego je
ZIDra muggelsee I gdybym w tym miejscu napomknął. ze mój stryjeczny 
dziadek zmarł w 1943 roku na bagnach prypeci w oddziałach ss, byłoby 
to nader niewiarygodne ale tak własnie było I powiecie, że był nazistą 
I ja powiem, ze miał 18 lat I syn kaszubki i polaka umarł na bagnach na 
zlecenie niemieckiej rasy. 

ltlumaczome: Aitur Kozuch) 
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bahnende weltwirtscha~skrise und die politischen auseinanderset
zungen in berlin immer unangenehmer geworden waren I von meiner 
urgrojl,mutter hiejl, es, sie habe sich zeit ihres lebens nach den sump
fen an der grenze gesehnt. im rheintal gab es seit Liber hundertjahren 
keine sumpfe mehr / nachdem ein gewisser johann gottfried tulla mit 
ehrennamen der „bandiger des wilden rheins" ende des achtzehnten 
jahrhunderts das seinige getan hatte I aber das ist ein anderes kapitel 
deutscher geschichte - wie und warum die flusse begradigt werden 
mussen. in unseren tagen erwischt es die letzten: die elbe und die 
oder - nicht zufallig die einzigen der grojl,en deutschen wasserwege, 
die einen sławischen namen tragen I urgrojl,mutter kolaicek war nach 
dem krieg das, was man das unange,fochtene oberhaupt einer familie 
nennt / bestehend aus 6 frauen: aus ihr, meiner grojl,mutter, meiner 
mutter und ihren 3 schwestern I mein grojl,vater kam erst 1955 - ais 
einer der 1letzten - aus sibirien, mit 37 splittern im rucken. alle an
deren seines regiments waren tot. er hatte in der gefangenscha~ ais 
einziger uberlebt. weil er so gut klavier spielen konnte, wie er sagte. 
er mischte sich nicht ein in den frauenhaushalt. nur bekam er immer 
ais einziger fleisch, meint meine mutter, die n och heute jeden tag ein 
steak isst / urgrojl,mutter lebte bis zum jahr des kniefalls von willy 
brandt im badischen. sie liegt dart auf einem friedhof zwischen frei
burg und baset. es ist die heijl,este, aber immerhin nicht die trockens
te region deutschlands. das ist die niederlausitz, einstein unendliches 
gebiet von mooren, das sich var seiner trockenlegung von opole bis 
zum muggelsee zog / es ware unglaubwurdig, hier anzumerken, dass 
mein grojl,onkel 1943 in den pripjetsumpfen auf seiten der ss starb. 
aber sowar es/ ihr sagt, er war ein nazi I ich sage, er war 18 I der sohn 
einer kaschubin und eines polen starb in den sumpfen im au~rag der 

deutschen rasse. 

Armin Petras 
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KRAKÓW-BERLIN XPRS 
jest wspólnym projektem Narodowego Starega Teatru w Krakowie i 
Teatru im. Mak.syma Gorkiego we współpracy z Domem Norymberskim w Kra kow~e I 
ist ein gemeinsames Projekt des Narodowy Stary Teatr Krak.a u und des 
Maxim Gorki Theater Berlin in Zusammerlarbeit mit dem NUrnberger Haus Kraka u 

M6T X 
~ BERLIN Dom Nooymb<rskl 

GRAJĄ I E5 SPIELEN 

Iwona Bielska, Monika Jakowc2uk, Marra Ojrzyńska: Wiktor l.oia· S~czewski. Andrzej 
Rozmus, KrzySL to Stawowy !Narodowy Stary Teatr w Krakowie) I Hifie Altefrohne, Cristin 
Kónig, Andreas Leupold, Andreas Pietschmann IMGT Berlin) 

MUZYCY I MUSIKER 
Karol Jagieta, Jak.ub Miarczyński, Michat Sarapata (Kt,aków) I Mari o Ferraro, Jens Gebhardt, 

Andreas Wieczorek (Berlin) 

TEKSTY I TEXTE 
Joanna Oparek.. Michal Olsiemki. Armin Petras. Thomas Urban 

TŁUMACZENIE I UBERSETZUNG 
Artur Kożuch: Andreas Volk 

REŻYSERIA [ REGIE 
Iwona Jera 

KIEROWN ICTWO ARTYSTYCZN E I KUNSTLER_ISCHE LEITU NG 
Armin Petras 

POMYSL I KONCEPCJA PROJEKTU / IDEE UND KDNZEPTION 

Renata Kopyto 

DEKORACJE I AUSSTATIUNG 

Natascha von Steiger 

WIDEO I DŻWIE K I VIDEO UND TON 
Marelke Trillhaas 

DOKUMENTACJA FILMOWA I FILMISCHE OOKUMENTATION 

Michał Grabowski 

KI EROWNIC1WO PRODUKCJ I I PRODUKTIONSLE ITUNG 

Renata Kopyto. Katrin MU!ler 

Współpraca artystyczna I KOnst lerische Mitarbeit: Karoline Bierner, Daimara Lutoslawska, 

Katja Strempe!; Szymon Wróblewski; Wspótpraca produkcyjna J Mitarbeit Produkt ion: 

Kinga Gtov,1acka, Maja Thiesen; Pro~ ram filmowy I Filmprogramm: Małgorzata Radk iewicz; 

Show kulinarny / Kochshow: Wojc iech Nowicki. Stanisław Mancewicz; Obsługa techniczna 

I Veranstaltungstec:hnik: Christian Binner; Charakteryzacja I Maske: Joanna lopatowska; 
Garderoba I Ankleider: Elżbieta Busz: Asystent reżysera I Regieassistenz: Konrad Wojnowski 
Asystent produkqi I ttumaczenie I Produktionsassistenz und Obersetzung: Agnieszka Jasinska, 

Mal~orzata Zacharka; Strona internetowa i logo I Webseite und Logo: Katarzyna Michenaud 
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PARTNER ZY LOKALNI I LOKALE PARTNER 

Kopalnia Mysłowice Weso ta; Micha! Kopaniszn I Ma~d.;i\ena Drobczuk I Kuxido (ASP Kato· 

w ice); Teatr Nowy Zabrze; Dom Wspólpracy Polsko~ N1emieck.iej; Studio Tea tralne Pro Forma 
Gliwice; Miasto Gliwice: Szkolna Grupa Amnesty Internat ional Kędzierzyn·Kożle; Teatr im. 

J. Kochanowskiego Opole, ifa Opole; Magdalena Prochasek I Jakub Kowalczyk ( Państwowa 

Wyisi.a Sz.kota Teatra lna Wrocław); Teatr im. H. Modrz.ejewsk1ej Legnica, Stowarzyszenie 

Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica Bo!esław1ec: Stowarzys-zenie 

Milo•nilów Ziemi W~łińsk1 ej ; Żarski Dom Kultury; Szakl Club Żary. Manred Mudlack !PSV 
Forst); Festiva l des osteuropaischen Fiłms Col tbus; Staarstheater Cottbus 

Ili ---

GLÓWNI PARTNERZY I FÓROERER 
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PKP INTERCfTY 

PATRONI MEDIALNI I MEDI ENPARTNER 
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PROGRAM PROJEKTU KRAKÓW-BERLIN-XPRS 

Wagon 1 - teatralno-kinowy 
8:00 - 8:20 Program filmowy, cz. 1, Kraków 

8:20 - 8:50 Program filmowy, cz. 2, Śląsk - Historia 

9:00 - 9:15 

9:20 - 9:35 

9:50-10:18 

10:35 -11:00 

11 :20-11:50 

12:05 -13:15 

13:50 -14:40 

14:50 -15:20 

Pokaz filmu Magdaleny Drnbczyk Kobieta z Kato. Portret 
kobiety śląskiej 

Pokaz filmu Michała Kopaniszyna, Janusza Łobzowskiego, 
część instalacji K-ce. Ullce 

~:i:-J Fajer, scen. i reż. Zbigniew St~yj, Teatr Nowy, Zabrze 

Szkolna Grupa Amnesty International przy I LO w Kędzierzynie Koźlu 
- prezentacja; pokaz filmu Blechhammer, reż. Michał Grabowski 

~:i:-J Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, reż. Iwona Jera, 
S'fci ry Teatr, cz. 1. 

Program filmowy, cz. 3, Śląska historia: strajki 

Finał pokazu mody, projekty i wykonanie: Grupa Kuxido 

@-1 Dorota Masłowska, Dwoje biednych Rumunów 
m~wiących po polsku, reż. Armin Petras, Maxim Gorki 
Theater, Berlin 

15:30 - 17:40 Program filmowy, cz. 4, Śląsk. Wokół kopalni; 
cz. 5, Polski Dziki Zachóó, Wrocław i Legnica 

Wagon 2 - teatralno-barowy 
8:00 - 9:00 

9:00 - 9:30 

9:50-10:18 

10:30-11:00 

11:10 - 11:50 

12.05 - 12.20 

Wojciech Nowicki, Stanisław Mancewicz - Show kulinarny 

~) Joanna Oparek, El Commandante, reż. Iwona Jera, 
S ar y Teatr, piosenka Kuba wyspa jak wulkan gorąca, 
wykonanie: Iwona Bielska, piosenka Daleko jest Hawana, 
wykonanie: Szymon Wróblewski 

~~ Moja prababka albo dlaczego lubię bagna, 
scen. i reż . Armin Petras, Maxim Gorki Theater, Berlin 

IQ'.J fragment spektaklu Tak naprawdę nie dzieje się 
nl c„. czyli piosenki· z Opola, reż. Tomasz Konina, Teatr 
im. J. Kochanowskiego, Opol'e 

~) Tomasz Rózycki, Dwanaście stacji, reż . Iwona Jera, 
5 ary Teatr, cz. 2. 

•Jti:-;9 Białoszewski, reż . Iwona Jera, Magda~a Prochasek 
i aKub Kowalczyk, PWST Kraków, filia we Wrocławiu 

12.20 - 12.25 Pokaz klipu muzyczno-teatralnego Eurowizja, reż . Iwona Jera 

12:25 -13:20 Wojciech Nowicki, Stanisław Mancewicz- Show kulinarny 

14:00-14:40 Turniej Siłowanie na rękę- Klub Szaki Żary 

lS:l0-15:20 Pokaz filmu Forst. Berge, reż. Michał Grabowski 

15.20-15.45 

15:45 -17:45 

Wojciech Nowicki, Stanisław Mancewicz - Show kulinarny 

Koncert piosenek Gerharda Gundermanna w wykonaniu 
zes polu Seilschaft 

Wagon 3 - pasażerski I klasy - przedział specjalny 
Stary Teatr: 
Thomas Urban - słuchowisko Mecz, reż. Iwona Jera 
Michał Olszewski - słuchowisko Kutuzow, reż. Iwona Jera 
Agnieszka Fryz-Więcek , Serce Chopina, reż . Iwona Jera 
Performance Latające Biuro Pracy-Antonia Bill, Szymon Wróblewski 

Wagony 4 i 5 - pasażerskie li klasy 
Wszystkie pokazy prezentowane kolejno lub naprzemiennie w obu wagonach. 

8:00 - 8:10 Pokaz mody, część 1. Projekty i wykonanie: Grupa Kuxido 

8:10- 8:20 

8:25 -8:40 

8:45 - 9:00 

9:20-9:25 

Performance Jak zachować się w wolno jadącym pociągu, 
wyk. aktorzy Starego Teatru i pasażerowie pociągu 

~J Michał Olszewski, Matki, Stary Teatr, reż . Iwona Jera 

~- Joanna Oparek, El Commandante, Stary Teatr, 
reż: wona Jera 

GtJ Charles De Gaulle, scen. i reż. Zbigniew Stryj, Teatr 
Ntiwy, Zabrze 

9:38 -9:43 

9:50 -10:00 

10:05 -10:10 

10:20 - 10:40 

11:10-11:35 

12:25 - 12:40 

12:41 -12:50 

KRAK ÓW ) )) BE R L I N 

Performance Granica, wykonanie: Konrad Nieradka 

Performance Sprzedawcy gazet, scen. i reż. Dariusz Jezierski, 
Teatr Pro Forma, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd 
Miasta Gliwice 

lnstalaqa dźwiękowa Sławięcice 

?!>') Horst Bienek, Pierwsza Polka, scen. i reż. Dariusz 
J z'ierski, Teatr Nowej Sztuki, Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej 

\;'ff:i:-J Romeo i Julia, reż. Iwona Jera, Magdalena Prochasek 
i Ja~ ub Kowalczyk, PWST Kraków, filia we Wrocławiu 

@1 Joanna Oparek, Specjalny atut, Stary Teatr, reż. Iwona Jera 

\~- Robert Urbański, Tory History, reż. Jacek Głomb, Teatr 
im. . Modrzejewskiej, Legnica 

12:55 -13.20 Performance Nauka tańca polonez- Stary Teatr 

13:50 - 14:40 Pokaz mody, cz. 2, Projekty i wykonanie: Grupa Kuxido 

14:50-15:00 @· Joanna Oparek, Adi Rosner -Jazz, Stary Teatr, 
rez. wona Jera 

15:00 -15:10 lfiF':i:-1 Joanna Oparek, Fotograf, Stary Teatr, reż . Iwona Jera 

15:15 -15:25 ~:i:-- Joanna Oparek, Pociąg do kryminału, Stary Teatr, 
reż. wona Jera 

15:30 -15:40 ~)Joanna Oparek, Troplowitz, Stary Teatr, reż. Iwona Jera 

14:45 -15:50 ~!>') Michał Olszewski, Szlaban, Stary Teatr, reż. Iwona Jera 

15:55 -16:10 Piosenka Teraz jest wojna, we ws_półczesnek· wersji Michała 
Olszewskiego, wykonanie zespół XPRS-Trio ( aro! Jargieła, 
Jakub Miarczyński, Michał Sara pata) 

Wagon 7 - WARS 
9.00 Promocja książki Thomasa Urbana WeilJer Adler, Schwarze 

Adler, prowadzenie: Michał Olszewski 

Stacje 
KRAKÓW Gf:t' Pożegnanie pociągu, scen. Agnieszka Fryz-Więcek , . 

reż. ikołaj Grabowski, Stary Teatr oraz orkiestra dęta MPK, Krakow 

Kopalnia Performance Górnicy- pracownicy ·KWK Mysłowice-Wesoła, 
MYSŁOWICE Magdalena Drabczyk (obraz wielkoformatowy) 

oraz Raspazjan i Mona Tusz (graffit i) 

KATOWICE 

ZABRZE 

OPOLE 

WROCŁAW 

LEGNICA 

CHOJNÓW 

KRAKÓW
'BOLESŁAWIEC 
(kolejne stacje) 

WĘGLINIEC 

ŻARY 

FORST 

COTTBUS 

Instalacja Michała Kopaniszyna, Janusza Łobzowskiego K-ce. Ulice 

~J Charles De Gaulle, scen. i reż. Zbigniew Stryj, Teatr 
Ntlwy, Zabrze, orkiestra dęta KWK Makoszowy 

Archiwalne plakaty firmy Nivea, performance Sprzedawcy 
gazet, scen . i reż. Dariusz Jezierski, Teatr Nowej Sztuki, 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Miasta Gliwice 

Tańce opolskie - Zespół Pieśni i Tańca Opole 

Flash mob - Pasażerowie na stacji w remoncie 

\'Tu-1 Robert Urbański Tory History, reż . Jacek Głomb, 
Tea'tr im. H. Modrzejewskiej, Legnica 

Pusty peron, Bolesławieckie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych Via Sudetica 

PATRIARGIL, wykonanie: Glinoludy, 
Bolesławieckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
Via Sudetica 

Święto miasta - wystawa eksponatów kolejowych 
i fotografii archiwalnych z Węglińca, performance 
Polonez na dworcu -wszyscy pa sażerowie po ciągu 

Dekoracja zwycięzców turnieju Siłowanie na rękę , Klub Sza ki 

Pokaz akrobatyczny- Związek Sportowy FORST 

Natascha von Steiger, warsztaty Nivea, instalacja muzyczna 

ORAZ WIELE INNYCH ATRAKCJI... 

~J - pokazy teatralne 
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Partnerzy projektu Kraków-Berlin XPRS 

MYSŁOWICE 

Magdalena Drobczyk - absolwentka katowickiej ASP (2010), zajmuje 

się szeroko poj ętym projektowaniem. Jest autorką plakatów operujących 

dowcipnym skrótem graficznym, tworzy murale i ilustracje. Brała udział 

w wielu wystawach zbiorowych, jest laureatką licznych nagród; jej prace 

pokazywane były na kilku wystawach indywidualnych, m.in.: „Kobieta 

z Kato" (Filtry, Warszawa 2010), „Plakaty" (Galeria Akant, Katowice 2007), 

.,Two Active Brains" (GCK, Katowice 2006). Plakaty artystki znajdują się 

w zbiorach galerii w Polsce i za granicą . „Jej działania i realizacje cechuje 

odwaga i odrębność. Zdecydowanie odrzuca obszary już spenetrowane. 

Jej pojmowanie sztuki jako terenu intymnych, osobistych, doświadczeń 

i wyborów bardzo dobrze rokuje na przyszłość" - ocenia prof. Jacek Rykała, 

prorektor katowickiej ASP. Artystka jest autorką wielkoformatowego 

obrazu prezentowanego na ścianie kopalni w Mysłowicach . 

Tę samą postindustrialną scenerię nieczynnej kopalni wykorzystują Raspazjan 

i Mona Tusz. Raspazjan to jeden z najoryginalniejszych street artowców ze Śląska, 
jego graffiti zaludniają niezwykłe bajkowe postaci. „Ulica to najlepsza galeria -

bo dostępna dla każdego" -wyznaje artysta. Pod koniec podstawówki malował 

markerem ludziki na klatkach schodowych, potem „przyszła zajawka" na literki 

i latem '97 roku namalował pierwszą ścianę. Dzisiaj nie ma nawet jej zdjęcia . „ 

Jego technikę można nazwać „mixmedia" - używa sprayów, pędzli, markerów, 

emulsji, akryli, środków bitumicznych, pigmentów, gąbek, palców, raz nawet... 

dreda. Jego podejście do graffiti jest od lat takie samo: „robić swoje i rozwijać 

się". Współautorką mysłowickiego graffiti jest Mona Tusz, urodzona na Górnym 

Śląsku absolwentka katowickiej ASP (2008). Autorka poetycko-groteskowych 

przedstawier\ zajmuje się - jak wyznaje- malarstwem na płótnach, deskach, 

ścianach oraz rzeźbą, czasami scenografią i kostiumami; interesuje ją także 

performance, fotografia i grafika. 

KATOWICE 

KUXIDO to Katarzyna Paradzińska i Magdalena Studnicka, absolwentki 

ASP w Łodzi. Tworzą duet madowy, który prezentował swoje kolekcje 

m.in. podczas: Warsaw Fashion Street, Off Fashion, Fashion'er na Open' er 

Festival. Artystki zaprojektowały także kostiumy do filmu Tomasza 

Jurkiewicza „Gdyby ryby miały głos''. Ich osobiste credo brzmi: 

Nasze realizacje determinuje potrzeba I komentowania, tworzenia, zabawy 

I wtedy i tam, I tu i teraz, I kiedyś i gdzieś. I Ulubione słowo akc'JA . 

I To działa'MY I Pasja. I Impresja. I EkspresfO. 

W ramach projektu Kraków-Berlin XPRS prezentują „Bezgraniczny 

stukot kalejdoskopu", kolekcję ubrań pokazującą stopniowe nawarstwianie 

się doświadczeń , przygód, wydarzeń zachodzących w naszym życiu. 

.,Tytułowy kalejdoskop symbolizuje zmiany, natomiast stukot- rytm 

podróży. Obojętnie czy myślimy o odległości z punktu A do punktu B, 

czy z punktu Narodziny do punktu śmierć" -wyznają. Pokaz rozpocznie 

się na terenie aglomeracji śląs~iej, a więc poszczególne formy odzieży 

zaczerpnięte zostały z architektury tego regionu . 

Na instalację Michała Kopaniszyna i Janusza Łobzowskiego „K-ce. Ulica" 

składają się film wideo oraz fotografie na standach, ukazujące środowisko 

dawnych mieszkańców nieistniejącego już dworca PKP w Katowicach i jego okolic. 

Michał Kopan iszyn - absolwent katowickiej ASP, obecnie asystent 

w Pracowni Nowych Mediów. Jego projekty K-CE ULICA i GUMOWI 

LUDZIE pokazywane były w różnych miastach Europy. Razem z Januszem 

Łobzowskim, jako VJ Lobokop, są pionierami tworzenia ilustracji do muzyki 

elektronicznej w klubach w całej Polsce. 

Janusz Łobzowski - ukończył architekturę na Politechnice Śląskiej 

w Gliwicach. Wspólnie z Michałem Kopaniszynem autor projektów K-CE 

ULICA i GUMOWI LUDZIE. Prowadzi warsztaty animacji komputerowej 

w ASP w Katowicach . Zajmuje się tworzeniem stron internetowych 

i strategicznym programowaniem architektury. 

ZABRZE 

Teatr Nowy w Zabrzu przygotował dwie prezentacje - pierwsza to 

akcja happeningowa .,Charles de Gaulle", nawiązująca do autentycznego 

wydarzenia sprzed lat, czyli odwiedzin francuskiego męża stanu 

w Zabrzu 9 września 1967 roku. Miejscem akcji drugiej, czyli miniatury 

scenicznej ,,Fajer", będzie wnętrze pociągu . Akcja mini-spektaklu toczy 

się w roku 1939, w ostatnim dniu pokoju. Przy stole odbywa się „mały 

fajer", gromadzący Ślązaków z dwóch przygranicznych wówczas miast -

niemieckiego Zabrza i polskiej Rudy Śląskiej. Pogodne spotkanie, pełne 

przyśpiewek i żartów na temat „cech narodowych", gwałtownie przerywa 

wybuch wojny. 

Całość reżyseruje Zbigniew Stryj. Udział biorą: Jolanta Niestrój-Malisz, 

Renata Spinek, Anna Konieczna, Zbigniew Stryj, Robert Lubawy, Marian 

Wiśniewski, Grzegorz Cinkowski, Szymon Wiechoczek, Paweł Janicki, 

Aleksandra Stryj, Grzegorz Jurczyk, Paweł Jurczyk oraz Orkiestra Dęta KWK 

„Makoszowy" (dyryguje Henryk Mandrysz). 

GLIWICE 

Teatr Nowej Sztuki z Gliwic zaprezentuje fragmenty spektaklu 

„Pierwsza polka", (rez. Dariusz Jezierski) opartego na motywach 

powieści Horsta Bien ka pod tym samym tytułem. Jego najbardziej 

znana książka, której akcja rozgrywa się w przededni'LI li wojny 

światowej w Gliwicach, powstała w wyniku tęsknoty za miastem 

rodzinnym i utraconym dzieciństwem . Horst Bienek urodził się w 1930 

roku w Gliwicach. W 1945 roku został wysiedlony do radzieckiej 

strefy okupacyjnej Niemiec. Ki 'lka lat później został skazany na 

25 lat ciężkich robót na Syberii za rzekome działania „przeciwko 

polityce kulturalnej NRD". Dzięki amnestii, w 1955 roku, wrócił 

z ZSRR i zamieszkał w RFN. Dzieciństwo spędzone w robotniczej 

c zęści śląskiego miasta wywarło głębok i wpływ na twórczość 

pisarza. „Pierwsza polka", najbardziej gliwicka powieść Bien ka, jest 

czę ś cią Kroniki górnośląskiej, zwanej tetralogią gliwicką, w skład 
której wchodzą poza tym utwory: „Wrześniowe światło ", „Czas bez 

dzwonów" i „Ziemia i ogień". Twórczo ś ć pisarza była w Polsce do lat 

80. objęta zakazem druku. 

Teatr Nowej Sztuki planuje też rozgrywający się w pociągu performance 

pt. „Sprzedawcy gazet''. 

W trakcie poszukiwań tematów i inspiracji do projektu Kraków 

Berlin XPRS, Armin Petras, dyrektor Maxim Gorki Theater i reżyser, 

odkrył nieznany sobie fakt a mianowicie, że jego prababka pochodziła 

z Gliwic. Tę historię opisał w tekście „Moja prababka albo dlaczego lubię 

bagna", który sam wyreżyserował. Nasi widzowie będą mogli zobaczyć 

ten spektakl o g. 9.50, kiedy pociąg ruszy ze stacji Gliwice i zabierze ich 

w podróż - metaforyczna i realną - śladami dziewczyny, która przed wielu 

laty wyemigrowała ze Śląska do Niemiec. Armin Petras wyreżyserował 



też w swoim teatrze głośną sztukę Doroty Masłowskiej „Dwoje biednych 

Rumunów mówiących po polsku", której fragmenty także pojawią się 

w naszym teatralnym programie. 

KĘDZIERZYN KOŹLE 

„Szkolna Grupa Amnesty International działa w naszej szkole od 2005 

roku, gromadząc wszystkich, którzych cą działać na rzecz praw człowieka, 

tolerancji i równ o ści - d eklarują uczn iowie I Liceum im. H. Sienkiewicza 

w Kędzierzynie-Koźlu . Grupa ma na swoim koncie takie projekty jak 

„ Przywróćmy pam ię ć" i „Wspólna przeszło ść -wspólna przyszłość", „Każdy 

inny-wszyscy równi" (pod patronatem Rady Europy), „ Młodzi głosują", 

„Stop przemocy wobec kobiet", „Rozmowy dla toleranqi". Organizuje 

akcje i happeningi, np. „Wolność dla Tybetu", Dni Różnorodności rel igijnej, 

Dni Subkultur, Maratony Pisania Listów w obronie więźniów sumienia, 

debaty oksfordzkie, warsztaty, wystawy i akcje ulotkowe. „Każdy, kto chce 

aktywnie zmieniać rzeczywistość, znajdzie w Szkolnej Grupie Amnesty 

International miejsce dla siebie" - twierdzą licealiści. 

W ramach naszego projektu młodzi ludzie przygotowali instalację na 

dworcu oraz prezentację w wagonie teatralnym. 

OPOLE 

Spektakl „Naprawdę nie dzieje się nic... czyli piosenki z Opola" 

to widowisko Teatru im. Jana Kochanowskiego grane na scenie 

teatru w dekoracjach miejskiego dworca PKP. Jego bazą, materiałem 

dramaturgicznym są festiwalowe piosenki, które przez ponad czterdzieści 

lat opisywały polskie lęki, niepokoje, radości, tęsknoty, kondycję mentalną 

człowieka uwikłanego w zmieniającą s i ę rzeczywistość polityczną 

i społeczną. Nie jest rekonstrukcją historyczną, nie ma też ambicji 

definiowania rzeczywistości, to metaforyczna opowieść o tym, ze mijają 

epoki, lata, zmieniają się wystawy sklepowe, cele, jakie sobie stawiamy 

i nasze możliwości, ale ludzkie lęki, tęsknoty, radości są zawsze te same. 

Z tego spektaklu pochodzą piosenki: „Podróżą jest każda miłość" 

(wyk. Grażyna Rogowska), „Baranek" (wyk. Bartosz Dziedzic), „Co mi 

Panie dasz" (wyk. Cecylia Jacewska-Caban), „Na zakręcie" (wyk. Arleta 

Los-Pławszewska), „Ocalić od zapomnienia" (wyk. Ewa Wyszomirska), 

„W Polskę idziemy" (wyk. Grzegorz Minkiewicz, Waldemar Kotas, Jacek 

Dzisiewicz). 

Zespól Pieśni i Tańca „Opole" to największa i najstarsza grupa 

folklorystyczna Opolszczyzny, działająca od 1952 roku. Posiada dwie grupy 

koncertowe - „Opole" i dziecięce „Małe Opole". Występuje w Polsce i zagranicą, 

jest zdobywcą Europejskiej Nagrody Folklorystycznej, laureatem wielu festiwali 

krajowych. Repertuar zespołu to stylizowane widowiska prezentujące pieśni 

i tańce śląskie oraz innych regionów kraju. Piękno kostiumów, dynamizm tańca, 

młodzieńczy zapal i uroda to główne atuty zespołu, który zaprezentuje się na 

opolskim dworcu kolejowym. Kierownik muzyczny: Andrzej Maurer; kierownik 

i choreograf zespołu : Maria Zajączkowska 

j WROCŁAW 

Magdalena Prochasek i Jakub Kowalczyk. 21-letni studenci Wydziału 

Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Magda - rodowita 

ślązaczka, Kuba - rodowity wielkopolanin. Ona - dobrze gotuje, On -

rozbraja poczuciem humoru. Przyjaźnią się, kłócą, razem pracują i kochają 

lalki. Za co? - Za to, że są. Zawsze z nimi. Za to, ze mogą tchnąć w nie życie. 

Ze mogą przez nie uwolnić siebie. 

W czasie naszej podróży można zobaczyć dwa spektakle w wykonaniu 

lalkarskiego duetu - fragmenty „Romea i Julii" Szekspira oraz pokaz 

inspirowany poezją Mirona Białoszewskiego. 

LEGNICA 

,,Tory History" - taki tytuł nosi sztuka zrealizowana specjalnie przez 

Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Jej autorem jest Robert Urbański, 

spektakl wyreżyserował Jacek Głomb . Akcja dramatu zaczyna się na stacji 

w Szczedrzykowicach, gdzie zatrzymuje się pociąg . Na peronie siedzą 

na tobołach „repatrianci ", oprócz toreb i zawiniątek mają też tajemniczy 

wielki wór. Wszyscy pchają się do pociągu, po wejściu cieszą się, że wsiedli, 

odpoczywają i zaczynają się rozglądać. Polka szepcze coś na ucho Polakowi. 

Polak wstaje i wydłubawszy pistolet z kieszeni, wcelowuje go w pasażerów 

i repatriantów„. Obok pary Polaków mieszankę narodowościową tej 

historii, toczącej się w dramatycznych czasach powojennego chaosu, 

tworzą Niemiec, Zydówka, Rosjanin i Łemko. Występują: Katarzyna Dworak, 

Magda Skiba, Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch, Robert Gulaczyk, Paweł Wolak; 

przygotowanie wokalne: Andrzej Janiga. 

CHOJNÓW I BOLESŁAWIEC 

Bolesławieckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica to 

pomysłodawca projektu o tajemniczym tytule PATRIARGIL, realizowanego 

na kolejnych dworcach kolejowych między Krakowem a Bolesławcem 

z udziałem „Glinoludów", czyli ludzi wymalowanych gliną. Bogata 

i oryginalna oprawa plastyczna projektu - nawiązująca do ha sła .,wszyscy 

jesteśmy ulepieni z tej samej gliny" - prowokuje do refleksji na temat 

wielokulturowości, otwartości, gościnności, podejmując temat migracji na 

i mieszania się ludności na granicy Polski i Niemiec. 

„Glinolud jest symboliczną postacią wykreowaną przez jednego 

z mieszkańców z Bolesławca - artystę mima Bogdana Nowaka, 

wieloletniego asystenta Marcela Marceau - czytamy na stronie glinolud.pl 

- Jest on w linii prostej potomkiem kultowego Obywatela Mariana, 

który w latach 80-tych w Bolesławcu i okolicach płoszył sowietskich 

sałdatow i ich zienszcziny s woją heroiczną postawą i nieugiętym 

patriotyzmem. Glinolud, będący archetypem rodzaju ludzkiego - stanowi 

mityczne nawiązanie do pradawnych obrzędów wszystkich niemal kultur, 

w których akty malowania s ię błotem, gliną czy substancjami roślinnymi 

uświęcały ważne chwile w życiu społeczności." 

WĘGLINIEC 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Węglinieckiej formalnie powstało 

z inicjatywy ludzi, których połączyła wspólna pasja -zam i łowanie do swojej 

Malej Ojczyzny. Chętnie współpracują z podobnymi sobie pasjonatami, 

szukają kontaktu z ludźmi, którzy mieszkali w Węglińcu przed 1945 rokiem, 

promują aktywne formy wypoczynku w ramach Grupy Rajdowej „Stary 

Węgliniec". W dniu 11 czerwca w sali dawnej restauracji dworcowej 

w Węglińcu można obejrzeć wystawę kolejowych eksponatów i fotografii 

zebranych przez członków stowarzyszenia - m.in. sprzęt kolejowy, 

lampy, tabliczki z wagonów i lokomotyw, sprzęt torowy i teletechniczny, 

elementy wyposażenia kas biletowych (ręczna centrala telefoniczna, 

kasowniki), mundury kolejarskie, historyczne dokumenty kolejowe 

i fotografie, odznaczenia, i pamiątki po kolejarzach. To jednak nie wszystko 

- wszystkich podróżnych zapraszamy do u działu w pokazie performance 

„Polonez na dworcu". A w zamian - niespodzianka! 



ŻARY 

Klub Sportowy Sza ki Żary działa od 2005 roku i jest 

najlepszym klubem w Polsce w „Armwrestl ingu" czyli siłowaniu 

na ręce . Skupia zarówno juniorów jak i seniorów. W 2009 i 2010 

roku zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski. Prezesem klubu 

jest Sławomir Szakala. 

FOR ST 

Manfred Mudlack należał wraz z żoną Edith do 

najbardziej znanych akrobatów w NRD. Brał udział w wielu 

międzynarodowych zawodach sportowych, objeżdżając jako 

reprezentant Wschodnich Niemiec ponad 60 krajów. Chociaż od 

lat przebywa na sportowej emeryturze, to z gimnastyką wcale 

się nie pożegnał i do dzisiaj wykonuje jeszcze wiele ćwiczeń. 
W książce „Z Forst w świat" opowiada historię swojej kariery. 

COTTBUS 
Zespół Seilschaft zaprasza na koncert piosenek Gerharda 

Gundermanna, niemieckiego barda i operatora koparki, który 

melancholijnym głosem śpiewał o małych i wi ę kszyc h ludzkich 

problemach. Jego najbardziej znane płyty to: „Manner, Frauen 

und Maschinen" (Mężczyźni, kobiety, maszyny) czy ,,FrUhstUck 

fUr immer" (Wieczne śniadanie). W wielu wywiadach podkreślał, 

że nie wyobraża sobie swojej kariery bez pracy w kopalni. Był 

członkiem partii SED, z której w końcu wyrzucono go w 1984 roku 

za .notoryczne posiadanie własnego zdania". 

BERLIN 

W pokazach teatralnych przY.gotowanych przez Narodowy 
Stary Tea.tr w Krakowie oraz Maxim Gorki Theater w Berlinie 
występują : 

Iwona Bielska 
Monika Jakowczuk 
Marta Ojrzyńska 
Wiktor Loga-Skarczewski 
Andrzej Rozmus 
Krzysztof Stawowy 

oraz 

Hilke Altefrohne 
Cristin Koenig 
Andreas Pietschmann 
Andreas Leupold BERLIN 

Show kulinarny 
Wojciech Nowicki, krytyk kulinarny „Gazety 

Wyborczej" oraz Stanisław Mancewicz, 
dziennikarz i felietonista tej gazety zapraszają na 
show kulinarny, łączący prezentację r degustację 
potraw, związanych z poszczególnymi 
regionami, przez które przejeżdża nasz po ciąg

z ucztą literacką. Dla umilenia podróży czytane 
1będą fragmenty poezji i prozy podróznej oraz 
kulinarnej, m.in. „Dwunastu stacji" Tomasza 
Rózyckiego, „Moskwy-Pietuszek" Wieniedikta 
Jerofiejewa, a Wojciech Nowicki zaprezentuje 
fragmenty swego eseju „Stół, jaki jest. Wokół 
kuchni w Polsce"; odbędzie się także spotkanie 
autorskie z Michałem Olszewskim, autorem 
„Zapisków na biletach". 

Autorzy proponują spotkanie pod 
hasłem : wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o kolejowej gastronomii, ale baliście się 
zapytać- czyli m.in. savoir-vivre na kolei 
(skoncentrowany na konsumpcji), dzieje jedzenia 
w pociągach, alkohol a koleje (ze szczególnym 
uwzględnieniem PKP), koszyk podróżnego 
- czyli próba podróży niezależnej czy Wars -
potrawy elementarne. 

Promocja książki 
„Schwarze Adler, WeiBe Adler" (Czarny 

orzeł, biały orzeł) - to tytuł wydanej właśnie 
książki o polsko-niemieckich relacjach w futbolu . 
Jej autor, Thomas Urban relacjonuje w niej 
h i storię piłkarskich rozgrywek w kon,tekśc ie 

sportowym i politycznym. Znalazła się tu 
zarówno opowieść o dramatycznym półfinale 
Mistrzostw Świata z 1974 roku, jak i portret 
Polackenklub czyl i drużyny Schalke 04, a także 
opowieść o losach śląskich piłkarzy czyli 
Lukasa Podolskiego wywodzącego się z Gliwic 
oraz urodzonego w Opolu Miroslava Klose -
gwiazd niemieckiej narodowej jedenastki. 
Thomas Urban przypomina też słynny mecz 
o mistrzostwo Polski pomiędzy zespołami Wisły 
Kraków i FC Kattowitz, który jest tematem 
przygotowanego przez aktorów Starego Teatru 
słuchowiska . 

Program filmowy 
Jadący ponad 10 godzin pociąg to świetne 

miejsce na oglądanie ruchomych obrazów. 
Trzon kinowej części projektu Kraków-Berlin 
XPRS stanowi cykl mini-wykładów pt. ,.Filmowe 
obrazy Ziem Odzyskanych", ilustrowanych 
fragmentami filmów dokumentalnych 
i fabularnych, polskich i niemieckich, 
przygotowany przez dr hab. Małgorzatę 
Radkiewicz z Instytutu Sztuk Audiowizualnych 
UJ. Nie zabraknie też innych filmowych 
niespodzianek. Zapraszamy! 
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Polsko-niemiecki projekt performatywny w EC „Wawel" 
z Krakowa do Berlina w dniu 11 cze rwca 2011 roku I 
Ein polnisd1-deutsches Performanceprojekt im EC „Wawel" 
von Krakau nach Berlin am 11. Juni 2011 

Każdego ranka z krakowskiego dworca odjeżdża międzynarodowy pociąg do Berlina przez Katowice, Zab

rze, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, Węgliniec, Żary, Forst, 

Cottbus. Kto zdecyduje się na taką dziesięciogodzinną podróż i przemierzy śląskie i1 (dolno-)tużyckie 

krajobrazy, zanurzy się w polsko-niemieckiej przeszłości, której ślady do dzisiaj widoczne są wzdłuż li

nii kolejowej. Poprzez performatywny projekt KRAKÓW-BERLIN-XPRS Narodowy Stary Teatr i Teatr im. 

Maksyma Gorkiego skierują spojrzenie na ten szczególny pod względem geograficznym, historycznym 

i kulturalnym obszar oraz na jego mieszkańców. Pod kierunkiem reżysera i dyrektora Teatru im. Maksyma 

Gorkiego Armina Petrasa efekty kilkumiesięcznej pracy przełożone zostaną na działania teatralne, które 

przeprowadzą, podczas przejazdu pociągu EC „Wawel" z Krakowa do Berlina, zarówno aktorzy obu teatrów, 

jak i zaproszeni do udziału w projekcie partnerzy lokalni. 11 czerwca - kilka dni przed dniem jubileuszu 

podpisania traktatu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie 

i przyjaznej współpracy - wyruszy ten wyjątkowy pociąg w swoją niezwykłą podróż. 

Jeden Morgen urn halb acht fahrt vom Krakauer Hauptbahnhof der Eurocity „Wawel" Liber Orte wie Kato

wice (Kattowitz), Gliwice (Gle iwitz), Opole (Oppeln), Wrocław (Breslau) und Legnica (Liegnitz) nach Berlin. 

Wer diese zehnstundige Reise auf sich nimmt und die Landscha~en Schlesiens und der (Nieder-)Lausitz 

durchquert, taucht ein in die deutsch -polnische Vergangenheit, deren Spuren entlang der Bahntrasse 

noch heute sichtbar sind. Mit dem Performance-Projekt KRAKÓW-BERLIN-XPRS nehmen das Narodowy 

Stary Teatr w Krakowie und das MGT Berlin diesen besonderen geographischen, histo1ischen und kulturel

len Raum und seine Bewohner in den Blick. Ein polnisch-deutsches Team unter der kunstlerischen Leitung 

des Regisseurs und lntendanten des MGT Berlin Armin Petr as hat sich diesseits und jenseits der Grenze 

auf die Suche begeben und ist entlang der Trasse des EC „Wawel" auf Geschichten, Erinnerungen, Lieder, 

Bilder, Texte und gelebte Erfah1ung gestoj1en. Am 11. Juni 2011 - wenige Tage vor dem zwanzigjahrigen 

Jubilaum der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarscha~svertrages - werden die Ergebnisse 

dieser mehrmonatigen Recherche vo ni Schauspielern beider Theater und lokalen Partnern w ahrend einer 

Zugreise von Krakau nach Berlin zur Auffuhrung gebracht. 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 

ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków 

Tel. 0048 12 422 40 40 

Sezon I Spielzeit 179 

Dyrektor naczelny i artystyczny / Kunstlerischer und 
gescha~sfuhrender Direktor: Mikołaj Grabowski 

www.stary-teatr.krakow.pl 

Dom Norymberski 

Maxim Gorki Theater Berlin 
Am Festungsgrabe·n 2, 10117 Berlin 

Tel. 0049 30 20 221 ns 

Sezon I Spielzeit 2010/2on 

Dyrektor artystyczny / lntendant: Armin Petras, 

Dyrektor naczelny I Gescha~sfuhrender Direktor: Klaus D6rr 

www.gorki.de 

WYDAWCA I HERAUSGEB ER: Maxim Gorki Theater Berlin, REDAKC JA I RE DAKTIO N: Kat rin MUl\er, Z DĘCJA I FOTO: Dil~mara. lutos. l.:iws.l:.a 

POMYSŁ I KONCEPCJA I IDEE UND KONZE PTION 

Renata Kopyto 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I KUNSTLERISCHE LEITUNG 

Armin Petras 

REŻYSERIA I REGIE 

Iwona Jera 

TEKSTY I TEXTE 

Michał Olszewski, Joanna Oparek, Armin Petras, Thomas Urban 

DEKORACJE I AUSSTATIUNG 

Natascha von Steiger 

WIDEO 1 DŹWIĘK I VIDEO UND TON 

Mareike Trillhaas 

KOORDYNACJA I KOORDINATION 

Katrin Muller, Renata Kopyto 

u,, .,. 

PtOjr: lt --rlłfpllllflllllllłllW•ndlrl1111 t 
Giirf„dlrt Im Fol* w.-lt.n.r. ._ 

.· -ł l~ł il l 
--- -- --~-

If l'DlllStlfl 
11111111 
l!ID 

••trafi.(ll'*#lyjirt.twuinWdlpol:l.l.o•1:1191nlm:liąafwu-•~~·~I rn· 
or~INJCIPfUt~NJftllJlcwWmUMt • GotUwr-lf"ll~IQ.Jt./ Dnl"'Jlqjillt wird..,~tSn 

dmludi-palrai::hml Fnu.• tnlldlnml N~!Mift .łai:łlbam "'°"N~ Di!5" Ft·\U~~ ~ van 
,.. 0.iaKl'llt łlot.KN1\„ Vl111Chl8 unf dlm Goltbił• lr,;t~lll\ v1rn1~Ułlt.t . r«W-"K .... "2'0.CID'l 

SASIEDll- NACtl!lARHO • =-„.- G ii.: 
S.P.llH>QB{Y l.lfll~N. 

f/lif ~ BAHN 
-~"""" 




