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Wystąpienie z okazji odsłonięcia „ Dzwonu Pokoju”1

Szanowni Państwo,
dzwon „Niechże nam w górnej ustroni/ Pokój i radość zadzwoni”2 – te dwa wersy 

napełniały uczennice i uczniów mojego pokolenia radością i satysfakcją. Radością ty-
powo młodzieńczą, cieszyliśmy się po prostu, że oto dotarliśmy do końca bardzo długiego 
wiersza Fryderyka Schillera, w którym przyrównuje on proces odlewania dzwonu do etapów 
rozwoju ludzkiego życia.

Oczywiście myśli człowieka dojrzałego sięgają dalej. Połączenie radości i pokoju na za-
kończenie długiego wiersza zawierającego wiele głębokich refleksji ma odzwierciedlać kul-
minację życia człowieka. I oto zadaję sobie pytanie – mam nadzieję, że nie ja jedna 
w naszym gronie – czy radość i pokój rzeczywiście są punktem szczytowym ludzkiego 
życia? Czy żyję w pokoju, w trwałym pokoju? Czy odczuwam radość, a jeśli tak, to jaki jej 
rodzaj i czy radość jest w ogóle celem, do którego warto dążyć? Tak, tak jest w istocie! 
Radość nie jako wesołość, przyjemność, lecz jako satysfakcja z tego, że jest się na 
drodze do upragnionego celu, że jest się tego celu bardzo blisko. Taką właśnie wielką ra-
dością napełnia mnie fakt, że stoję tutaj, że mogę z Państwem rozmawiać w chwili tak ważnej 
dla naszych wspólnych starań o pokojowe współistnienie.

My – odchodzę tu od osobistych refleksji – my, Niemcy i Polacy, mamy za sobą jako 
przedstawiciele naszych narodów długą wspólną historię. Stała ona pod znakiem rywalizacji, 
żądzy posiadania i żądzy władzy, prób życia w pokoju i mozolnej pracy, nieporozumień, 
wojen, nienawiści i nędzy. Pod znakiem prób porozumienia i niepowodzeń tych prób, 
pod znakiem straty i nowego początku. Była to, gdy spojrzeć z perspektywy, prze-
szłość często trudna, pozbawiona radości. Jednak z całą pewnością wciąż ponawiano 
próby pokojowego życia ze sobą i obok siebie.

Również my podjęliśmy próbę tu, w Gorzowie/Landsbergu i w gminach powiatu go-
rzowskiego, odnalezienia drogi do pokojowego współistnienia. Punkt wyjścia 
był trudny, II wojna światowa, ze wszystkimi okrucieństwami i skutkami, zdawała się. 
przeszkodą niemal nie do pokonania. My, pokolenie Polaków i Niemców, którzy spędzili tu 
pierwsze powojenne miesiące, zajmowaliśmy się każdy własnymi problemami. My, Niemcy, 
zostaliśmy pozbawieni korzeni, musieliśmy uciekać, zostaliśmy wypędzeni, przesiedleni na 
tereny, na których właściwie nie chcieliśmy żyć. Również nowi polscy mieszkańcy tych 
ziem pochodzili z innych części kraju, doznali ciężkich strat i także przybywali na obszary, na 
których nie chcieli mieszkać, które początkowo wydawały im się obce, które z całą pewnoś-
cią nie były ich ziemią rodzinną.

1  Tłumaczenie Grzegorz Kowalski.
2  Tłum. cytatu za Janem Nepomucenem Kamińskim.
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Po kilku latach tęsknota za stronami rodzinnymi i ciekawość przywiodły pierwszych 
Niemców z powrotem. Doszło do pierwszych spotkań, zawiązały się osobiste przyjaźnie. Na-
sze kontakty nabierały charakteru politycznego, kiedy przestawały być wyłącznie oso-
bistymi znajomościami. Naszą organizację, BAG, zrzeszającą byłych mieszkańców tych 
ziem, reprezentował początkowo jej przewodniczący, Hans Beske, który przybył tu nie po to, 
by stawiać żądania, lecz po to, by szukać porozumienia. Myślę, że już ten początek, osobista 
przyjaźń między rodziną Beske a biskupem Wilhelmem Plutą, był czymś szczególnym. To zaś, do 
czego doprowadziły wynikające z niego oficjalne kontakty, wspólne projekty i plany – wystar-
czy wymienić choćby największy wspólny projekt, odbudowę fontanny Pauckscha – to rzecz 
doprawdy wielka. I oto pojawia się radość, ze możemy ze sobą rozmawiać, wspólnie działać 
w przyjaźni i zrozumieniu, razem pracować. Należy się za to podziękowanie wszystkim 
ludziom, którzy doprowadzili do tego małymi krokami, a także tym, którzy po obu stronach 
poświęcili wielką część swojego życia, abyśmy mogli cieszyć się tym współistnieniem.

Przesłanie wygłasza przewodnicząca Ursula Hasse-Dresing  (fot. Daniel Adamski)

To bardzo krótkie spojrzenie wstecz na naszą trudną, lecz przecież już od lat przyjazną 
wspólną przeszłość, daje powód do radości. Ponieważ stoimy tu nie w imię przeszłości, lecz 
w imię wspólnej pokojowej przyszłości.

Pokój światowy w ostatnich tygodniach wydaje się bardziej zagrożony niż w minionych 
latach. Jednak ludzie pragną pokoju i dlatego sądzę, że trzeba podejmować próby stworze-
nia jego małych enklaw, tak jak my próbujemy to robić tutaj, myślę, że z powodzeniem. 
Z takich właśnie enklaw pokój może się rozszerzać. Sądzę, że tak właśnie mógł myśleć 
również Schiller, ponieważ słowo „ radość” odnosi wyraźnie do „ tego miasta” , „ pokój” zaś 
nie jest związany z konkretnym miejscem, dotyczy z pewnością ludzi i ich współistnienia, ale 
sięga jeszcze znacznie dalej.

Ursula Hasse-Dresing
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Do „pokoju” i „radości” Schillera dodałabym jeszcze chętnie jedno słowo, słowo „mi-
łość”, która jest źródłem pokoju i radości. Niech Państwo pozwolą, że złożę następu-
jące oświadczenie w odniesieniu do naszego miasta i powiatu: my, byli mieszkańcy, 
kochamy to miasto, ponieważ w nim leży nasza przeszłość, nasze ukochane dzieciństwo 
i młodość, z pewnością ubarwione w naszej pamięci. Szukamy ich śladów i odnajdujemy 
je w mieście i jego okolicach. Jednak odnajdujemy coś jeszcze: nowe życie, postęp, rozwój, 
starania o ukształtowanie tego miasta. I ten fakt, że dawny, żywy, nowoczesny Landsberg 
pozostał tym, czym był – ukochanym przez swych mieszkańców, żywym, nowoczesnym 
Gorzowem – pozwala nam kochać go dalej. To, że możemy tę naszą miłość okazać w tym 
miejscu, jest dla nas powodem do radości i za to pragniemy Państwu podziękować.

Z tych właśnie powodów BAG postanowiło na rozpoczęcie obchodów 750-lecia naszej 
wspólnej ziemi rodzinnej podarować miastu Gorzów i jego mieszkańcom ten oto dzwon. 
Niech będzie symbolem 750-letniej historii tego miasta i naszej doń miłości oraz znakiem 
pokoju, który tu powinien mieć swoją enklawę, który stąd będzie mógł się rozlewać na cały 
świat. Każde miejsce na ziemi może być taką enklawą.

Demonstrujemy niniejszym naszą wspólną wolę, dlatego słowo „pokój” zostało wygra-
werowane na tym dzwonie w językach polskim, łacińskim i niemieckim. Aby czegoś doko-
nać, potrzeba wielu myśli, serc i dłoni.

My wspólnie dokonaliśmy czegoś wielkiego, śmiem tak twierdzić z dumą. Niech 
to miasto rozwija się dalej i rozkwita w pokoju, niech będzie radością dla swych dawnych i 
dzisiejszych mieszkańców.

Dziękuję Państwu!
Gorzów Wlkp., 2 września 2006 r.

Ursula Hasse-Dresing,
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) 
Stadt und Land e.V.

„Freude dieser Stadt bedeute/ Friede sei ihr erst Geläute“ – das waren zwei Zeilen, 
die uns Schülerinnen und Schüler meiner Generation mit Freude und Genugtuung er-
füllten. Höchst jugendlich, denn wir freuten uns einfach, an das Ende dieses sehr langen 
Gedichts gelangt zu sein, in dem Friedrich von Schiller die Beschreibung eines Glocken-
gusses mit den Entwicklungsstufen eines menschlichen Lebens eng verbindet.

Natürlich denkt man als alt gewordener Mensch weiter. Die Kombination von Freu-
de und Friede am Ende eines langen Gedichts, das viel Nachdenkenswertes enthält, sind 
als Höhepunkte des Menschenlebens genannt. Und so frage ich mich, hoffentlich nicht 
allein in diesem Kreis – sind Freude und Frieden Höhepunkte des menschlichen Lebens? 
Lebst Du im Frieden, einem dauerhaften Frieden? Und empfindest du heute Freude, wel-
che Art von Freude, und ist Freude überhaupt ein erstrebenswertes Lebensziel? Ja, sie ist 
es! Nicht im Sinne von Spaß, Vergnügen, sondern im Sinne von Befriedigung darüber, 
auf dem guten Wege zu einem erstrebten Ziel zu sein, einem erstrebten Ziel nahe zu sein. 
Und so ist es eine große Freude, heute hier zu stehen und mit ihnen sprechen zu können 
an einem wichtigen Punkt gemeinsamer Bemühungen um ein friedliches Miteinander.

Wir – und jetzt muss ich aus dem persönlichen Empfinden herauskommen – wir 
Deutschen und Polen haben als Teil unserer Völker eine lange gemeinsame Geschich-
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te. Sie war geprägt von Rivalitäten, Besitz – und Machtstreben, Versuchen zu Frieden, 
fleißiger Arbeit, Missverständnissen, Kriegen, Hass und Not. Versuchen zum Miteinan-
der und ihr Scheitern, Verlust und Neubeginn. Insgesamt war es eine häufig schwierige, 
unerfreuliche Vergangenheit. Sicher hat es aber auch immer Versuche zu einem friedli-
chen Mit- und Nebeneinander gegeben.

Wir haben hier in Landsberg/ Gorzów und in den Gemeinden des Kreises versucht, 
zu einem solchen friedlichen Miteinander zu kommen. Die Ausgangsposition war 
schwierig, der Zweite Weltkrieg mit all seinem Grauen und all seinen Folgen schien ein 
nahezu unüberwindliches Hindernis. Wir, die Generation auf polnischer und deutscher 
Seite, die hier die Monate um das Kriegende erlebte, war mit ihren eigenen Problemen 
beschäftigt. Wir Deutschen waren entwurzelt, geflohen, vertrieben, umgesiedelt in ein 
Gebiet, in dem wir eigentlich nicht leben wollten. Und auch die neuen polnischen Be-
wohner dieser Gegend kamen aus anderen Teilen dieses Landes, hatten schwere Verluste 
erlitten und kamen ebenfalls in eine Umgebung, in der sie nie hatten leben wollen, die 
ihnen zunächst fremd, auf keinen Fall Heimat war.

Heimweh, Neugier, trieb die ersten deutschen Besucher nach einigen Jahren vorsich-
tig hierher. Es fanden Begegnungen statt, bildeten sich persönliche Freundschaften. Man 
konnte helfen, es bildeten sich Kristallisationspunkte der Freundschaft. Politisch wurde 
unsere Beziehung, als es sich nicht mehr ausschließlich um private Freundschaften han-
delte. Unsere Organisation der ehemaligen Bewohner, die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landsberg (Warthe) trat zunächst in Person ihres Vorsitzenden Hans Beske hier in Ers-
cheinung, nicht als Fordernder sondern als Verständigung Suchender. Ich denke, dass 
schon dieser Anfang mit der persönlichen Freundschaft zwischen der Familie Beske und 
Bischof Wilhelm Pluta etwas Besonderes war. Und was daraus geworden ist an offiziellen 
Kontakten, an gemeinsamen Projekten und Planungen – ich nenne als größtes geme-
insames Projekt die Wiedererrichtung des Pauckschbrunnens – ist wahrhaft großartig. 
Hier ist sie, die Freude darüber, dass man miteinander arbeiten kann. Dafür soll hier al-
len gedankt werden, den Menschen der kleinen Schritte und denjenigen, die große Teile 
ihres Lebens investieren für das Miteinander, dies auf beiden Seiten.

Dieser sehr kurze Rückblick in unsere schwere, nun aber schon seit Jahren freunds-
chaftliche gemeinsame Vergangenheit zeichnet einen Grund zur Freude. Denn wir ste-
hen hier nicht mehr im Namen der Vergangenheit, sondern im Namen einer friedlichen 
gemeinsamen Zukunft.

Der Friede in der Welt scheint in den letzten Wochen unsicherer als in den Jahren 
zuvor. Die Menschen aber wollen Frieden und so scheint es mir ein sinnvoller Versuch, 
kleine Zellen des Friedens zu bilden, wie wir es hier versuchen, wie ich glaube, mit Er-
folg. Von solchen Zellen aus könnte sich der Frieden verbreiten. Ich denke, so ähnlich 
könnte es auch Schiller gedacht haben, denn das Wort „ Freude“ bezieht er ausdrücklich 
auf „ diese Stadt“ , „ Friede“ aber ist ohne Ortsangabe gesagt, bezieht sich sicher auf die 
Menschen in ihrem Miteinander, aber reicht weit über dieses enge Umfeld hinaus.

Ich würde gern Schillers Frieden und Freude noch ein Wort hinzufügen, das Wort 
„ Liebe“ als Quelle von Frieden und Freude. Lassen Sie mich, auf unsere Stadt und den 
Kreis bezogen, erklären: Wir, die ehemaligen Bewohner lieben diese Stadt, weil in ihr un-
sere Vergangenheit liegt, eine geliebte, sicher in der Erinnerung verklärte Kindheit und 
Jugend. Wir suchen ihre Spuren und finden sie noch in der Stadt und ihrem Umfeld. Wir 
finden aber auch mehr: Neues Leben, Fortschritte, Entwicklungen, Bemühungen um 
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die Gestaltung dieser Stadt. Und diese Tatsache, dass die alte, lebendige, fortschrittliche 
Stadt Landsberg genau dies geblieben ist, eine von ihren Bewohnern geliebte, lebendige, 
fortschrittliche Stadt Gorzów, macht es auch uns möglich, sie weiterhin zu lieben. Dass 
wir dies hier zeigen dürfen, ist ein Grund zur Freude und dafür danken wir Ihnen.

Aus diesen Gründen heraus hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg (Warthe) 
der Stadt Gorzów und ihren Menschen zum Auftakt der 750-Jahr-Feier unserer gemein-
samen Heimat diese Glocke geschenkt. Sie soll ein Zeichen einer 750-jährigen Geschich-
te und unserer Liebe zu dieser Stadt sein und ein Zeichen des Friedens, der hier eine 
Zelle haben soll, von der aus er sich über diese Welt verbreiten kann. Zu einer solchen 
Zelle ist jeder Platz auf der Welt geeignet.

Wir demonstrieren hier das Wollen von beiden Seiten, deshalb steht auf der Glocke 
das Wort „Friede“ in polnischer, lateinischer und deutscher Sprache. Um etwas zu bewe-
gen, braucht es viele Gedanken, Herzen und Hände. Wir haben hier gemeinsam Großes 
getan, behaupte ich mit Stolz. Möge diese Stadt sich weiterentwickeln und in Frieden 
blühen, ihren früheren und heutigen Bewohnern zur Freude.

Ich danke Ihnen
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