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i w przededniu papieskiej wizyty*

W 2014 roku Pomorze Zachodnie z jednej strony jest w zupe³noœci zintegro-
wane z reszt¹ terytorium Rzeczypospolitej, z drugiej zaœ wykazuje wyraŸn¹ spe-
cyfikê, na której kszta³t niew¹tpliwie ogromny wp³yw mia³a historia Europy,
a przede wszystkim Polski, Brandenburgii, Szwecji, Niemiec i omawianego re-
gionu. Nieco inna sytuacja by³a w 1987 r., gdy papie¿ Jan Pawe³ II przyby³ do
Szczecina, w poprzedzaj¹cym transformacjê ustrojow¹ okresie Polski Ludowej.

Poszukuj¹c koncepcji rozwa¿añ na temat miejsca Pomorza Zachodniego
w przestrzeni historycznej z perspektywy XXI wieku, postanowi³em pójœæ drog¹
myœlenia pierwszego doktora honoris causa Uniwersytetu Szczeciñskiego i pierw-
szego honorowego obywatela Szczecina w dobie III RP, abp. Kazimierza Majdañ-
skiego. Prof. K. Majdañski, biskup szczeciñski w latach 1979–1992, jak w tym
gronie wiadomo, mia³ szczególn¹ legitymacjê, aby wypowiadaæ siê w sprawach
spo³ecznych i patriotycznych regionu. Niemiecki kardyna³ Joachim Meisner (ów-
czesny arcybiskup Kolonii) na wieœæ o œmierci abp. Majdañskiego napisa³ m.in.:
„W czasie nazistowskiej okupacji przysz³o mu, jako m³odemu studentowi teolo-
gii, doœwiadczyæ na sobie okropnoœci losu cz³owieka pogardzonego przez bez-
bo¿ny re¿im. Mimo tego, jego szeœcioletni pobyt w obozie koncentracyjnym
w Dachu nie spowodowa³ u niego postawy kogoœ zgorzknia³ego; wprost przeciw-
nie (…) sta³ siê On niezmordowanym budowniczym mostów i pojednania”1. Swoje
credo co do istoty powojennych relacji polsko-niemieckich abp Majdañski uj¹³
nastêpuj¹co: „Byæ mo¿e, ¿e to dlatego wik³amy siê w relacjach z naszym zachod-
nim s¹siadem, i¿ zapanowa³o podstawowe nieporozumienie. Skutki s¹ brane za
przyczynê. Przyczyn¹ by³ dzieñ 1 wrzeœnia 1939 r. By³ ten dzieñ przyczyn¹ bez-
miaru krzywd, jakie spad³y przez wszystkie lata wojny na Naród polski, choæ

* Referat na sesjê „Pamiêæ i wdziêcznoœæ na Pomorzu Zachodnim – b³ogos³awiony Jan Pawe³ II”,
27 stycznia 2014.

1 List w zbiorach Instytutu Œwiêtej Rodziny w £omiankach.
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tak¿e na inne narody, zw³aszcza Naród ¿ydowski. S¹siedzi zaœ nasi mówi¹ naj-
chêtniej o roku 1945: o jego klêskach i donios³ych decyzjach politycznych wtedy
podjêtych”2. Szerok¹ informacjê o przemyœleniach i aktywnoœci Kazimierza Maj-
dañskiego zawiera ksi¹¿ka Arcybiskup Kazimierz Majdañski – obroñca ¿ycia i m¹¿
stanu z 2011 r., która faktycznie rozpoczyna cykl „Wdziêcznoœæ i pamiêæ” (...).
Do druku przygotowana jest te¿ niezwykle wa¿na praca dr Marii Kabaty z Wy-
dzia³u Filologicznego Uniwersytetu Szczeciñskiego, w której autorka w interdy-
scyplinarnym odniesieniu analizuje aktywnoœæ intelektualn¹ i spo³eczn¹ pierw-
szego doktora honoris causa US.

Biskup szczeciñsko-kamieñski – faktyczny gospodarz papieskiej wizyty
w 1987 r. – witaj¹c Dostojnego Goœcia i towarzysz¹c mu w trakcie ca³ej szczeciñ-
skiej pielgrzymki, zaprezentowa³ Ojcu Œwiêtemu wieloletnie przemyœlenia co do
wp³ywu historycznych procesów, które spowodowa³y, ¿e by³a tu i jest po drugiej
wojnie œwiatowej Rzeczpospolita. Biskup mia³ œwiadomoœæ zagro¿eñ politycz-
nych, spo³ecznych i mentalnych, przed którymi sta³o spo³eczeñstwo regionu, za
które czu³ siê odpowiedzialny. Ten obroñca ¿ycia i m¹¿ stanu uzna³ za stosowne
w obecnoœci setek tysiêcy p¹tników i milionów s³uchaczy radia i œledz¹cych wi-
zytê na ekranach telewizorów, przywo³aæ obrazy z³o¿onych dziejów tej ziemi,
rozpoczynaj¹c od Dagome iudex Mieszka I z koñca X wieku, który wspomina³
o granicach Polski piastowskiej opartych na Odrze i Ba³tyku. Biskup powiedzia³
m.in.: „Morze i rzeka znacz¹ tu i dziœ wiele; morze otwiera najbli¿sze bramy na
szeroki œwiat, rzeka zaœ, która czasu ostatniej wojny sp³ynê³a bardzo obficie krwi¹
¿o³nierzy przyby³ych z bliska i z daleka, rzeka, która sta³a siê bardziej jeszcze ni¿
s³ynny cmentarz w Siekierkach mogi³¹ tych ¿o³nierzy, o których pamiêæ chrzeœci-
jañska wœród nas trwa. (…) Rzeka i morze to swobodny oddech”3. Jan Pawe³ II po
zakoñczeniu mszy œw. dla rodzin na Jasnych B³oniach nawi¹za³ do tego w¹tku,
mówi¹c, ¿e tutaj, na szczeciñskiej ziemi odczuwa wiatr od Ba³tyku, od tego morza,
które nazywamy naszym, od naszego morza.

Do myœlenia biskupa Majdañskiego o z³o¿onych losach regionu nawi¹za³ tak¿e
Jan Pawe³ II na spotkaniu z alumnami w katedrze szczeciñskiej, gdy wspomnia³
œw. Ottona z Bambergu, „który nale¿a³ do innego narodu – wiemy dobrze – ale
przyby³ do nas jako brat, jako aposto³ i mówi³ nasz¹ mow¹ i zapewne by siê cie-
szy³, gdyby s³ysza³ jak ta katedra stara, osiemset lat licz¹ca, rozbrzmiewa t¹ mow¹,
a przynajmniej podobn¹ do tej, w której g³osi³ Ewangeliê mieszkañcom tych ziem
za czasów Krzywoustego”4. Zwracam uwagê na s³owa papie¿a, i¿ biskup Otton
z Bambergu przyby³ do nas (…) i mówi³ nasz¹ mow¹. Chodzi tu oczywiœcie o wiek

2 Tekst w zbiorach archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
3 Wydawnictwo okolicznoœciowe diecezji szczeciñsko-kamieñskiej poœwiêcone wizycie papie¿a

Jana Paw³a II w Szczecinie, Szczecin 2007.
4 Tam¿e.
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XII, gdy region ten zamieszkiwa³a ludnoœæ s³owiañska, wówczas jeszcze pogañ-
ska (chocia¿ w 1000 r. uformowa³o siê na kilka lat biskupstwo w Ko³obrzegu,
o czym warto pamiêtaæ). Wspó³czeœnie coraz wiêcej rodaków, szczególnie tych
z trzeciego polskiego pokolenia, wstydzi siê wspominaæ o s³owiañskich losach tej
ziemi, koncentruj¹c siê czêsto tylko na niemieckim dziedzictwie i pokazuj¹c –
g³ównie kontrowersyjne – skutki polonizacji regionu. Warto tu przywo³aæ wyda-
rzenia z 1993 r., gdy próbowano obchodziæ „750-lecie Szczecina”. Chodzi³o
o nadanie Szczecinowi prawa magdeburskiego w 1237 i 1243 r. Protestowali hi-
storycy, g³osz¹c zgodnie ze stanem faktycznym, i¿ historia miejska Szczecina ma
przynajmniej tysi¹c lat i trzeba j¹ datowaæ na okres, gdy mieszkaj¹ca tu ludnoœæ
s³owiañska utrzymywa³a siê z pracy nierolniczej. Gdy w 1992 r. abp Majdañski
otrzyma³ doktorat honoris causa Uniwersytetu Szczeciñskiego, papie¿ Jan Pawe³ II
przys³a³ mu list gratulacyjny, w którym napisa³ m.in., ¿e „jest to bez w¹tpienia
wa¿ne wydarzenie dla m³odej Uczelni Szczeciñskiej, która rozpoczê³a sw¹ dzia-
³alnoœæ naukowo-dydaktyczn¹ w Mieœcie o bogatej, licz¹cej ponad tysi¹c lat
tradycji”5. To stwierdzenie bardzo ucieszy³o nie tylko pierwszego doktora hono-
ris causa US, ale i œrodowisko historyków (a przynajmniej jego czêœæ).

Gdy przywo³ujê dziœ, w 2014 r., w tym miejscu troski i przemyœlenia abp.
Majdañskiego, mam œwiadomoœæ, ¿e podobnie jak w 1987 r. Szczecin i region
zamieszkuj¹ w 99 proc. Polacy, w ok. 90 proc. katolicy o zró¿nicowanym pozio-
mie religijnoœci, generalnie rzecz bior¹c, co do praktyk religijnych mniej aktywni
ni¿ wspó³wyznawcy w Polsce centralnej i po³udniowej, gdzie Koœció³ katolicki
nieprzerwanie dzia³a od X wieku. Polscy katolicy z ró¿nych regionów przybyli tu
– po drugiej wojnie œwiatowej – i organizowali ¿ycie religijne w krainie, w której
Koœció³ katolicki od 1534 do 1945 r. obecny by³ tylko œladowo (po 1945 r. Polacy-
-katolicy przejêli wiêkszoœæ poprotestanckich œwi¹tyñ)6. Warto w tym miejscu
przywo³aæ informacjê o sytuacji w Prowincji Pomorskiej (chodzi o obszar zbli¿o-
ny do województwa zachodniopomorskiego, oczywiœcie bez czêœci wchodz¹cej
w sk³ad landu Meklemburgia-Pomorze Przednie). Mieszka³o tu przed 75–80 laty
tyle samo ludnoœci, tzn. ponad 1 mln 600 tys. co dziœ, tyle tylko, ¿e jednolitych
narodowo Niemców przy ok. 1 proc. ¯ydów. 94 proc. z nich to protestanci, przy
ok. 4 proc. katolików, pozostali byli wyznania moj¿eszowego lub bezwyznanio-
wcy. Wymowne jest – jak s¹dzê – to zestawienie. Oczywiœcie pozosta³ uformowany
przez Niemców, g³ównie w XIX i pocz¹tkach XX wieku, uk³ad urbanistyczny
i kszta³t architektoniczny miast i wsi regionu, a tak¿e zachowane relikty kulturowe
i dokumenty siêgaj¹ce czasów Ksiêstwa Pomorskiego.

5 W zbiorach archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
6 Szeroko na ten temat w: Protestanci i katolicy na Pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu /

Protestanten und Katholiken In Pommern in der Zeit Nationalsozialismus und Stalinismus,
materia³y z sesji naukowej pod red. N. Buske i K. Koz³owskiego, Szczecin 2003.
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Mo¿na skonstatowaæ, ¿e w tysi¹cletnich dziejach regionu rok 1945 i kilka lat
nastêpnych, ma niew¹tpliwie prze³omowe znaczenie. W ci¹gu kilkudziesiêciu
powojennych lat nast¹pi³a polonizacja tej ziemi i jej rekatolizacja. Dokona³a siê
ona dziêki determinacji Polaków, którzy po hekatombie drugiej wojny œwiatowej
poszukiwali tu swojej nowej ma³ej ojczyzny. Proces polonizacji zakoñczony suk-
cesem móg³ nast¹piæ i nast¹pi³ dziêki wspó³dzia³aniu wielu czynników, w tym
aktywnoœci ówczesnych w³adz, które nie mia³y legitymacji demokratycznej do jej
sprawowania, lecz mia³y mo¿liwoœæ podejmowania decyzji prawnych i ekono-
micznych, a tak¿e formowania polityki kulturalnej i oœwiatowej, która sprzyja³a
polonizacji tej ziemi. Jednoznaczna by³a i konsekwentnie patriotyczna postawa
i aktywnoœæ polskiego episkopatu, duchowieñstwa, sprawuj¹cych rz¹d dusz w od-
niesieniu do wiêkszoœci mieszkañców regionu. Mimo zasadniczej niezgodnoœci
episkopatu i œwiadomych katolików z kszta³tem ustroju i jego polityk¹ ateiza-
cyjn¹, w sprawach polonizacji ziem pozyskanych w 1945 r., w tym i Pomorza
Zachodniego, w³adze i Koœció³ prowadzi³y konstruktywne dzia³ania. Ziemie nad
Odr¹ i Ba³tykiem w³adze i Koœció³ konsekwentnie nazywa³y wówczas Ziemiami
Odzyskanymi. Ze zdumieniem czytam od czasu do czasu i s³ucham wypowiedzi
nie tylko publicystów, ale i naukowców – tak¿e tych zwi¹zanych z Koœcio³em –
¿e termin „ziemie odzyskane” stworzy³a propaganda komunistyczna. Za termin
propagandowy czêœæ wspó³czesnej elity uwa¿a równie¿ pojêcie „rewizjonizmu
niemieckiego”. Warto wiêc w tym miejscu przywo³aæ wypowiedŸ Prymasa Ty-
si¹clecia, który jesieni¹ 1972 r. na uroczystej inauguracji dzia³alnoœci diecezji
szczeciñsko-kamieñskiej (ingres bp. Jerzego Stroby) powiedzia³ m.in.: „Gdy przed
wielu, wielu lat na proœbê prasy niemieckiej napisa³em artyku³, jak siê zapatrujê
na problem organizacji koœcielnej na Ziemiach Odzyskanych, rzecz uj¹³em tak:
»Powrót Polski na ziemie piastowskie, na ziemie œl¹skie czy pomorskie, jest wy-
mownym ostrze¿eniem Boga, który kieruje narodami i jest ojcem ludów i naro-
dów, ostrze¿eniem dla narodów krwawych«. I to sformu³owanie obieg³o ca³y œwiat
i bardzo nie podoba³o siê elementom rewizjonistycznym, które by³y zdania,
¿e Polska jest tutaj tylko tymczasowo”7.

Kardyna³ Wyszyñski mówi³ te s³owa w Szczecinie, w okresie gdy zamkn¹³ siê
cykl uznawania polskiej granicy zachodniej przez Republikê Federaln¹ Niemiec
i Stolicê Apostolsk¹ (w 1990 r. zjednoczone Niemcy potwierdzi³y tê granicê bez
entuzjazmu, lecz w sposób satysfakcjonuj¹cy w³adze III RP). Co do pojêcia „zie-
mie odzyskane” to termin ten by³ w okresie Polski Ludowej konsekwentnie u¿y-
wany przez w³adze i Koœció³ katolicki. By³o to szczególnie podkreœlone w okre-
sie donios³ych obchodów milenijnych, a tak¿e nieco wczeœniej, 20-lecia powrotu
Koœcio³a katolickiego na Ziemie Odzyskane (na przypomnienie zas³uguj¹ teksty
bp. Edmunda Nowickiego i bp. Ignacego Je¿a). Wspó³czeœnie te¿ ta terminologia

7 W zbiorach archidiecezji szczeciñsko-kamieñskiej.
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wystêpuje, np. prezydent RP Lech Kaczyñski 11 listopada 2007 r., wrêczaj¹c Or-
der Or³a Bia³ego dla abp. Majdañskiego powiedzia³: Przyzna³em dziœ Jego Eksce-
lencji [ten order] tak¿e za uparte propagowanie polskoœci na Ziemiach Odzyska-
nych po 1945 r. Pamiêtaj¹c o autentycznym niemieckim rewizjonizmie, demoni-
zowanym z ró¿nych powodów – g³ównie politycznych – w poszczególnych
okresach Polski Ludowej, warto wspomnieæ, i¿ m³ody niemiecki historyk dr Jan
Musekamp w swej niedawno wydanej ksi¹¿ce Miêdzy Stettinem a Szczecinem.
Metamorfozy miasta od 1945 r. do 2005, m.in. doœæ szeroko, chocia¿ niekompen-
dialnie, omawia stosunek ziomkostw pomorskich do polskiego stanu posiadania
po drugiej wojnie œwiatowej (praca ta wydana w 2013 r. w jêzyku polskim zas³ugu-
je na wnikliw¹ recenzjê). W podsumowaniu swych rozwa¿añ Musekamp pisze:
„Znacz¹ce przemiany we wzajemnej percepcji Niemców i Polaków przyniós³ uk³ad
o podstawach normalizacji stosunków miêdzy PRL a RFN [chodzi o dokument
z grudnia 1970 r.], który umo¿liwi³ wysiedlonym odwiedzanie stron rodzinnych.
Kontakty miêdzyludzkie powodowa³y poszerzenie horyzontów po obu stronach
i zjawisko to nie ominê³o równie¿ szczeciñskiego Ko³a Rodaków. Oficjalna pro-
paganda PRL nadal jednak straszy³a zachodnioniemieckim rewizjonizmem, zaœ
Ziomkostwo Pomorskie do 1990 r. nie odst¹pi³o od stanowiska, ¿e Pomorze jest
jedynie czasowo oddane pod polski zarz¹d” (s. 403).

Okresu po 1990 r. dotyczy jednak ni¿ej przytoczona wypowiedŸ doœæ popular-
nego w œrodowisku tak¿e szczeciñskich historyków, d³ugoletniego prezesa orga-
nizacji ziomkowskich g³ównie wysiedlonych ze Szczecina Niemców i ich rodzin,
nie¿yj¹cego ju¿ dr. Hansa Günthera Cnotki8, której udzieli³ redakcji „Kroniki
Szczecina” w 2004 r. Na pytanie o jego stosunek do restytucji mienia poniemiec-
kiego na Pomorzu Zachodnim powiedzia³ m.in.: „Wed³ug niemieckiego stanowi-
ska nawet po uznaniu granicy w traktacie z 1991 r. nie nast¹pi³y tu ¿adne zmiany.
To jest nadal nierozwi¹zany problem w niemiecko-polskich stosunkach. Niemcy
s¹ w dalszym ci¹gu w³aœcicielami swoich by³ych posiad³oœci. Niestety, rz¹d nie-
miecki pozostawia ten problem samemu sobie i ma nadziejê, ¿e rozwi¹¿e siê sam”.
Ten nieuznaj¹cy powojennych realiów, wykszta³cony i opiniotwórczy w swoim
œrodowisku by³y mieszkaniec Szczecina, zaprezentowa³ te¿ swoje oczekiwania
w stosunku do wspó³czesnych mieszkañców regionu: „Chcê powiedzieæ, ¿e jest
moim marzeniem, aby Niemcy osiedlali siê na Pomorzu, i to nie tylko ci, co tutaj
kiedyœ zamieszkiwali. Ich obecnoœæ tutaj wzbogaci³aby Pomorze gospodarczo
i kulturowo. Polska ludnoœæ zamieszkuj¹ca Pomorze z ca³¹ pewnoœci¹ zyska³aby
na tym procesie osadnictwa. Obie nacje nauczy³yby siê z sob¹ ¿yæ i korzyœci

8 Dr H.G. Cnotka urodzi³ siê w Szczecinie w 1932 r. (jego ojciec osiedli³ siê w Szczecinie
w 1919 r. po „pierwszym rozbiorze Niemiec” – jak stwierdza H.G. Cnotka, przenosz¹c siê
z Bydgoszczy). By³ redaktorem naczelnym „Stettiner Bürgerbriefe”, od 1991 r. szefem stowa-
rzyszenia „Historischer Arbeitkreis Stettin” oraz wydawc¹ „Reiseführer Stettin” i przewodnika
po Szczecinie.
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wyst¹pi³yby po obu stronach. Z radoœci¹ powita³bym np. umieszczenie obok pol-
skich nazw miejscowoœci i ulic ich dawnych nazw niemieckich. Mia³oby to istotny
walor informacyjny”9. Czy tylko informacyjny? Czy tylko dr Cnotka takie tezy
prezentowa³?

Przypomnia³em w ogromnym skrócie miejsce regionu (który w XVIII–XIX
wieku nie wchodzi³ w zakres historii Polski) w wybranych obszarach przestrzeni
historycznej tak¿e dlatego, ¿e – jak wy¿ej wspomnia³em – wspó³czeœnie czêœæ
rodaków wstydzi siê nawet wzmiankowaæ o s³owiañskich losach tej ziemi, o jej
relacjach z Polsk¹ i polskiej myœli zachodniej10. Warto pamiêtaæ, ¿e marzenia
niektórych polskich romantyków z XIX w. i myœlicieli nurtu narodowego z XX w.
wprowadzili w ¿ycie w koñcowej fazie drugiej wojny œwiatowej i po jej zakoñ-
czeniu polscy komuniœci z PPR, którzy w okresie miêdzywojennym byli bardzo
zdystansowani co do przynale¿noœci do Polski nawet Œl¹ska i Pomorza Gdañskie-
go. Trzeba w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e nie tylko dyktat Stalina le¿y u podstaw
wielkich zmian granic Polski z 1945 r., ale tak¿e poczucie w krêgu Anglosasów, i¿
druga wojna œwiatowa wywo³ana przez nazistów i polityka III Rzeszy naruszy³y
kanony ³adu moralnego, a nie tylko prawnego w Europie i z tego tytu³u Niemcy
musz¹ ponieœæ konsekwencje, takie jak utrata czêœci terytorium i wysiedlenie lud-
noœci. Mówi³ o tym m.in. na posiedzeniu Izby Gmin 1 marca 1945 r. ówczesny
brytyjski wicepremier, a póŸniejszy premier Clement Attlee. Oto fragment tego
wa¿nego wyst¹pienia: „Musicie przyznaæ szczerze i otwarcie, ¿e za tê straszliw¹
rzecz, która przesz³a nad Europ¹, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ przywódcy Niemiec
i naród niemiecki, i obawiam siê, ¿e jest bardzo wielu [Niemców], którzy przyjêli
owe idea³y. Z³amali oni stare bariery i dlatego nie mog¹ apelowaæ do starej Euro-
py. Je¿eli oni musz¹ poddaæ siê, powetowaæ straty, to nie maj¹ prawa powo³ywaæ
siê na prawo moralne, które sami podeptali, ani prosiæ o litoœæ i przebaczenie,
którego nigdy nie znali wobec innych. Nie uwa¿am, ¿e nale¿y ich traktowaæ tak,
jak oni traktowali innych, lecz nie mogê zgodziæ siê z tym, aby mieli prawo apelo-
waæ do zasad moralnoœci i prawa, które sami ca³kowicie zignorowali”11.

S¹ powody, aby dziœ ponownie przywo³aæ s³owa Kazimierza Majdañskiego
z 1990 r., gdy pisa³ we wstêpie do reprintu Atlasu nazw geograficznych S³owiañsz-

9 Wywiad W. Mijala z H.G. Cnotk¹, „Kronika Szczecina 2003”, 2004, s. 67.
10 Ciekawa jest wypowiedŸ dr. Wojciecha Lizaka dotycz¹ca priorytetów informacyjnych odno-

sz¹cych siê do XXI w. „W ksiêgarniach du¿o ksi¹¿ek o Stettinie. O Szczecinie bardzo niewiele.
Dzielnica po dzielnicy opisana do ostatniej dziury w niemieckim p³ocie i najmarniejszego
kamienia z bohaterami z Wehrmachtu. Wœród autorów przewa¿nie amatorzy. Wydaj¹ te ksi¹¿ki
w³asnym sumptem. Co wiêcej, zarabiaj¹ na nich. Zatem jest zapotrzebowanie spo³eczne” (Szcze-
cinianie i szczecinerzy, rozmowa Kazimierza Jordana z dr. W. Lizakiem, historykiem i anty-
kwariuszem, „Kurier Szczeciñski”, 28.02.2014).

11 Cyt. za: Źród³a do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XII: Niemcy na Pomorzu Zachodnim,
red. T. Bia³ecki, K. Koz³owski, Szczecin 2004, s. 32–33.
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czyzny Zachodniej ks. prof. Stanis³awa Kozierowskiego: „Trzeba mówiæ z czci¹
o prochach ludzi. Tak¿e o prochach nie-S³owian na s³owiañskiej ziemi (...) Ostatnio
sta³o siê tak, ¿e przyszli tutaj S³owianie z daleka: przyszli, aby pomóc odzyskaæ.
A zarazem przyszli z odleg³ego s³owiañskiego wschodu, który zosta³ czasu ostat-
niej wojny zagro¿ony przez tê sam¹ ekspansjê i to samo odwieczne zmaganie”12.
Z kilku naszych rozmów wynika³o, i¿ biskup szczeciñsko-kamieñski pamiêta³ nie
tylko o prochach Niemców, takich jak œw. Otton z Bambergu oraz duchownych
z jego ekipy, ale tak¿e tych, którzy w XIII–XIV w. przeprowadzili tu proces miej-
skiego i wiejskiego osadnictwa na prawie niemieckim, z szacunkiem wyra¿a³ siê
o duchownych niemieckiego pochodzenia z bp. Erazmem von Manteuffel (ostatni
ordynariusz diecezji kamieñskiej). Pamiêta³ o ofiarach bombardowañ miast re-
gionu, a g³ównie Szczecina w dobie drugiej wojny œwiatowej przez aliantów oraz
zamordowanych przez hitlerowców antyfaszystach zwi¹zanych ze Szczecinem,
takich jak b³. ks. Karl Lampert i inni katoliccy ksiê¿a oraz pastor ewangelicki
dr Dietrich Bonhoeffer. Pamiêta³ o dramacie ludnoœci ¿ydowskiej, ale tak¿e
o gwa³tach i zabójstwach, jakie dotknê³y Niemki i Niemców w pierwszym okresie
po zakoñczeniu wojny ze strony Rosjan i Polaków. Pragnê zaznaczyæ, ¿e bp Maj-
dañski zdawa³ sobie sprawê, jak wielki by³ wk³ad Zwi¹zku Radzieckiego w rozgro-
mienie III Rzeszy, jak wiele milionów Rosjan przyp³aci³o to ¿yciem. Z wielkim
szacunkiem odnosi³ siê do poleg³ych ¿o³nierzy armii radzieckiej i Wojska Pol-
skiego, którzy zginêli w walkach z Wehrmachtem na Pomorzu Szczeciñskim.
Wielokrotnie mówi³ o nich z wielkim szacunkiem.

Przytoczone wy¿ej s³owa wybitnego duchownego, który wspó³kszta³towa³
oblicze duchowe spo³eczeñstwa Pomorza Zachodniego, obok innych informacji,
upowa¿niaj¹ do skonstatowania, ¿e Koœció³ w Polsce nie tylko jednoznacznie
i niezwykle skutecznie przyczyni³ siê do polskiego i katolickiego zakorzenienia
milionów ludzi nad Odr¹ i Ba³tykiem, w tym w naszym regionie, lecz tak¿e trosz-
czy³ siê o sprawiedliwe oceny zachodz¹cych zdarzeñ, niezale¿nie od kontekstu
politycznego danej epoki.

W tym miejscu przywo³aæ trzeba s³owa papie¿a Jana Paw³a II, który w swym
najwa¿niejszym szczeciñskim wyst¹pieniu na Jasnych B³oniach 11 czerwca 1987 r.
poœwiêconym g³ównie sprawom rodziny13 wspomnia³: „W latach osiemdziesi¹-
tych Szczecin by³ miejscem donios³ych wydarzeñ – i donios³ych umów pomiêdzy
w³adzami pañstwowymi a przedstawicielami œwiata pracy. Jaki by³ sens tych
umów? Czy nie chodzi³o o wszystko, co odpowiada godnoœci ludzkiej pracy –
i godnoœci cz³owieka pracy? Mê¿czyzny i kobiety? Praca ludzka: czy¿ nie jest ona

12 Abp K. Majdañski, Na cmentarzysku – nowe ¿ycie, wstêp do szczeciñskiego wydania reprintu.
13 Warto wspomnieæ, i¿ Szczecin i Pomorze Zachodnie w latach piêædziesi¹tych przodowa³y

w skali kraju co do przyrostu naturalnego. Informacje te s¹ szeroko upowszechnione m.in.
w pracach naukowych prof. T. Bia³eckiego.
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sta³ym punktem odniesienia ca³ego spo³eczeñstwa, a w tym spo³eczeñstwie –
ka¿dej rodziny? S³usznie wiêc ktoœ w Polsce powiedzia³: „zosta³a nam zadana
praca nad prac¹”14. Analizuj¹c te s³owa, trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e od lat sie-
demdziesi¹tych spo³eczeñstwo Szczecina i Pomorza, mo¿e bardziej aktywnie ni¿
w „starych” regionach RP, podejmowa³o walkê o pe³n¹ suwerennoœæ kraju, wol-
noœæ i demokracjê, ale i o godnoœæ pracy. S³owa papie¿a Jana Paw³a II w Szczecinie
to czêœæ jego duchowego przes³ania, które stanowi³o kamieñ milowy w budowa-
niu Polski jako pañstwa demokratycznego. Wypowiedziane w Szczecinie s³owa
niew¹tpliwie umacnia³y wiêŸ tego regionu ze spo³ecznoœci¹ ca³ego kraju. Ta misja
zas³uguje nie tylko na wdziêcznoœæ i pamiêæ, ale powinna te¿ byæ Ÿród³em reflek-
sji w ró¿nych obszarach naszego ¿ycia spo³ecznego, w tym tak¿e aktywnoœci œro-
dowisk akademickich.

Wspó³organizatorami tej sesji, obok Wydzia³u Teologicznego US, s¹ Archi-
wum Pañstwowe w Szczecinie i Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela w Szczecinie
(bazylika mniejsza). Archiwum Pañstwowe, z którego zasobu niektóre dokumen-
ty bêd¹ dziœ prezentowane, stara siê upowszechniaæ zasób Ÿród³owy dotycz¹cy
ca³okszta³tu historii regionu, nie dobieraj¹c ich, aby wystêpowaæ przeciwko komuœ,
lecz z nastawieniem, ¿e odpowiada to normom metodycznym i moralnym obo-
wi¹zuj¹cym w nauce. Niezwyk³a jest aktywnoœæ Parafii Jana Chrzciciela, gdzie
poza typow¹ prac¹ duszpastersk¹ gromadzone s¹ symbole obecnoœci Koœcio³a
i Polski w naszym regionie, upowszechniane postacie stanowi¹ce symbol wielkich
wartoœci. W tej œwi¹tyni upowszechniono wiedzê o drugim Niemcu (po œw. Otto-
nie z Bambergu) wyniesionym na o³tarze w 2012 r. przez papie¿a Benedykta XVI
– chodzi o pochodz¹cego z Austrii b³ogos³awionego ksiêdza Carla Lamperta,
którego osoba symbolizuje opór niektórych przedstawicieli niemieckiego ducho-
wieñstwa przeciwko nazizmowi. W koœciele tym wielk¹ czci¹ otacza siê pamiêæ
Prymasa Tysi¹clecia, kard. Stefana Wyszyñskiego, ale tak¿e upamiêtnia wszyst-
kich duchownych polskich pomordowanych w czasie drugiej wojny œwiatowej.
Dzisiejsze niezwyk³e spotkanie wzbogaca te dobre doœwiadczenia zwi¹zane
z wdziêcznoœci¹ i pamiêci¹ dla b³ogos³awionego (œwiêtego) Jana Paw³a II.

*  *  *

Koñcz¹c tê, oczywiœcie subiektywn¹, informacjê o wybranych obszarach prze-
strzeni historycznej regionu, ze szczególnym uwzglêdnieniem polonizacji i reka-
tolizacji Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie œwiatowej, przywo³a³em szereg
ustaleñ dotycz¹cych relacji polsko-niemieckich. Kierowa³em siê tak¿e wystêpu-
j¹cymi w XXI wieku nastrojami spo³ecznymi i pewnymi budz¹cym w¹tpliwoœci
tendencjami co do polskiej racji stanu w edukacji spo³ecznej, w tym w polityce

14 Wydawnictwo okolicznoœciowe diecezji szczeciñsko-kamieñskiej…
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historycznej. Nie chcia³bym jednak, aby ten tekst odbierano jako antyniemiecki.
Na pewno wymowa ca³ej wizyty Jana Paw³a II w Szczecinie w 1897 r. nie mia³a
takiego przes³ania. W odniesieniu do czasów III RP mam œwiadomoœæ, jak bardzo
w³adzom i elitom, a tak¿e znacznej czêœci szeroko rozumianej opinii publicznej,
zale¿y na przyjacielskiej, konstruktywnej wspó³pracy z zachodnim s¹siadem.
Cieszy fakt, ¿e wielu Niemców i Polaków, tak¿e z pogranicza Pomorza Zachod-
niego z landem Meklemburgia-Pomorze Przednie, odczuwa radoœæ jednania
i wspó³pracy. Uwaga ta odnosi siê oczywiœcie tak¿e do Koœcio³a powszechnego
w Polsce i RFN. To niew¹tpliwie wielka wartoœæ cywilizacyjna i moralna, która
zas³uguje na obecnoœæ w naszej regionalnej œwiadomoœci.


