REPORTA¯

Str. 8

tygodnik pojezierza drawskiego 16.06.2005 r.

Odnajduj¹ po latach, wykopuj¹, grzebi¹, dokumentuj¹

Ziemia oddaje zw³oki
(RYNOWO - RO¯NOWO) II wojna
wiatowa nie dla wszystkich jest
zamkniêt¹ kart¹ historii. Po 60
latach od jej zakoñczenia ziemia
wci¹¿ oddaje szcz¹tki ludzkie
porozrzucane do tej pory w
najdalszych zak¹tkach krajów,
które nawiedzi³ ten kataklizm. W
ubieg³ym tygodniu szcz¹tki
¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich
wydobyto w Rynowie i Ro¿nowie.
Gdy docieramy do Ro¿nowa, tutejsze boisko jest ju¿ rozkopane. W
d³ugim dole uwija siê kilkunastu pracowników. Kilku ³opatami wyrzuca
piach na boki poszerzaj¹c dó³, pozostali ³opatkami delikatnie wybieraj¹
grudki ziemi i szczotkami omiataj¹
wy³aniaj¹ce siê z wolna ludzkie
szkielety. Najpierw ukazuj¹ siê czubki butów, póniej czaszki, na koñcu
piszczele. Ekipa ubrana jest w
pomarañczowe kombinezony.
Niektórzy nosz¹ wojskowe
spodnie lub bluzy, z ró¿nymi
militarnymi dodatkami. Przez
chwilê jeden z nich przesuwa
nad szcz¹tkami czujnik wykrywacza metalu. Piszczy g³ono i d³ugo. Odkrywaj¹ kolejne warstwy. Do plastykowych pude³ek
co jaki trafia zbutwia³y portfel,
który poznaæ po
przylepionym
doñ grzebieniu,
zardzewia³ym d³ugopisie, zbitce
zwilgotnia³ych, czarnych ju¿ kartek
papieru. W jednym pojemniku le¿y
kilka monet ze swastyk¹, guziki. Do
innego trafiaj¹ wojskowe niemiertelniki z numerami, po których mo¿na zidentyfikowaæ poleg³ego ¿o³nierza.
M³ody cz³owiek wyró¿niaj¹cy
siê czarnym kombinezonem okazuje
siê kierownikiem grupy. Andrzej
Ossowski, pomimo swoich 27 lat ma
ju¿ spore dowiadczenie w ekshu-
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macjach. Bierze w nich udzia³ od
siedmiu lat. Jest pracownikiem Zak³adu Medycyny S¹dowej Pomorskiej Akademii Nauk w Szczecinie.
Ze strony polskiej nadzoruje ekshumacje dokonywane przez Niemiecki
Zwi¹zek Opieki nad Grobami Wojennymi VBGO (Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa).
- Po co siê to robi? ¯eby ich
wszystkich pozbieraæ, ¿eby znaleli
swoje miejsce spoczynku oraz ¿eby
ich zidentyfikowaæ, bo wiêkszoæ z
tych ¿o³nierzy figuruje w kartotekach jako zaginieni. Nie wiadomo co
siê z nimi sta³o, gdzie i jak polegli. To
ustalamy. Dokumentacjê otrzymuje
Polski Czerwony Krzy¿ i Fundacja
Pamiêæ, która jest polskim przedstawicielem strony niemieckiej. 
mówi Ossowski.
Pracom przygl¹da siê starsza
kobieta, Stefania Zwoliñska. Mia³a w
ekshumacji
znacz¹cy
udzia³. Dok³adnie wskaza³a miejsca grobów.
- Przyjechalimy z rodzin¹ z Syberii w 1946 r. Na
³¹ce przy kociele by³ dwa
d³ugie rzêdy grobów, na
których le¿a³y niemieckie he³my.
Pierwszy
rz¹d by³ tu¿
przy szpalerze rosn¹cych tu kiedy morw. 
mówi
- Zgadza
siê, tak jak
pani mówi³a.
Trafilimy bez zbêdnego rozkopywania terenu.  chwali kobietê
Ossowski.
Stefania Zwoliñska pochodzi z
Brze¿an, ko³o Lwowa. W 1939 r. Rosjanie wywieli j¹ wraz z rodzin¹ na
Syberiê. Mia³a 7 lat. W 1946 przyjechali transportem do Zagórzyc. Po
roku przeprowadzili siê do Ro¿nowa.
Wskazuje na pobliskie zabudowania,
w których mieszka. Doskonale pamiêta pierwsze lata pobytu na nowej
ziemi. W pobli¿u gdzie
kopi¹, sta³ koció³ z dziur¹ w
dachu, prawdopodobnie
po bombie lub
pocisku. To
nie przeszkadza³o, by spotykaæ siê w nim
na nabo¿eñstwach majowych.

- By³y organy i dzwon. Póniej
zosta³ zabrany do £obza i chyba do
dzisiaj tam jest.  snuje przypuszczenia pani Stefania.
To co nie przeszkadza³o ludziom,
przeszkadza³o w³adzy komunistycznej, która w³anie zaczê³a wprowadzaæ swoje porz¹dki. Rozebra³a koció³ i postawi³a baraki dla robotników rolnych. Sz³a kolektywizacja i w
tutejszym dworku, jak w prawie ka¿dej wsi pomorskiej, za³o¿ono PGR.
Pozosta³oci¹ po koció³ku jest
przylegaj¹cy do niego niemiecki
cmentarz; charakterystyczna aleja
lipowa, w zarolach p³yty nagrobne.
- Piêkny pa³ac by³.  wspomina
Zwoliñska.
Dzisiaj to ruina ukryta w g¹szczu
drzew i krzaków. Wydaje siê nie do
uratowania, chocia¿ teren z budynkami kupi³ kto z £obza.
- Wczeniej by³a tu jaka kobieta, chyba Niemka. Pozabija³a okna
deskami, próbowa³a remontowaæ.
Ponoæ chcia³a dokupiæ 200 hektarów
ziemi, nie chcieli jej sprzedaæ, wiêc
zrezygnowa³a.  przypomina sobie.
Po ca³ym, kiedy kwitn¹cym maj¹tku pozosta³a dobrze zachowana
stajnia. To ona by³a wiadkiem wojennej tragedii, jaka siê tutaj rozegra³a.
W 1945 r. w Ro¿nowie zatrzyma³y
siê niedobitki 5 Dywizji Strzeleckiej,
które wymknê³y siê z tzw. kot³a widwiñskiego, dowodzone przez mjr
Kellera. Ju¿ wtedy wiêkszoæ dróg
by³a zablokowana przez Rosjan. Zatrzymali siê w pa³acu. Wieli rannych, których umiecili w du¿ym
budynku stajni. Nadci¹gali czerwonoarmici. Niemcy zostawili wiêc
rannych i ciê¿kie uzbrojenie, czo³gi,
armaty, i w nocy z 5 na 6 marca przez
lasy i bagna przebili siê na Rynowo.

Wszêdzie napotykali Rosjan i toczyli z nimi potyczki. Tam gdzie ginêli,
kopano zbiorowe groby i zasypywano ich. Front szed³ dalej. O tej historii
mia³ opowiedzieæ mjr Keller. Zmar³
dwa, mo¿e trzy miesi¹ce temu.
- Rosjanie, którzy weszli do Ro¿nowa na drugi dzieñ, prawdopodobnie zastrzelili rannych. To w³anie
tam ich pogrzebano.  wskazuje na
wykopy Piotr Brzeziñski ze Stowarzyszenia Mi³oników Archeologii
Militarnej Pomorze. Od 12 lat pomaga ró¿nym organizacjom w poszukiwaniach zaginionych. Niemcom w Rynowie te¿ siê nie powiod³o.
Natknêli siê na Rosjan i wywi¹za³a
siê walka. Wczoraj ekshumowano
tam szcz¹tki 21 ¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich. Co siê stanie z
Rosjanami?
- Prawdopodobnie trafi¹ na
cmentarz w Stargardzie, ale o tym
zdecyduje rosyjski konsulat.  mówi
Ossowski.
Szcz¹tki niemieckie trafi¹ na
cmentarz w Glinnej, w gminie Stare
Czarnowo. Niemcy wykupili tam kilka hektarów i chowaj¹ wszystkich
odnalezionych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Jest ich tam ju¿ oko³o 8 tysiêcy. Takich cmentarzy jest w Polsce 11. Do
tej pory trafi³o na nie oko³o 150 tys.
poleg³ych. Liczbê zaginionych szacuje siê na oko³o 450 tys. Pozosta³o
wiêc jeszcze oko³o 300 tys. osób do
zidentyfikowania.
- Rosjanie w pa³acu byli jeszcze
ze dwa lata.  wracam do przerwanej
rozmowy z pani¹ Stefani¹.  Niemcy
jeszcze d³u¿ej. Wyjechali gdzie w
1957 roku. Ale przyje¿d¿aj¹ do nas w
odwiedziny.  o¿ywia siê staruszka i
jednym tchem wymienia imiona go-
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ci z zagranicy: Wiktor, Herbert,
Lisa, Ola.
W Ro¿nowie nie ma kocio³a,
pa³ac w ruinie, szko³ê rozebrano, a
ceg³y zabra³ pan C. na budowê domu
w £obzie.
- By³a poniemiecka. Urz¹dzalimy tam potañcówki, by³a wietlica.
Teraz nie ma nic. Nie ma gdzie zrobiæ
zebrania, dzieci nie maj¹ siê gdzie
podziaæ.  martwi siê pani Stefania
wpatruj¹c siê w resztki fundamentów pozostawionych po szkole.
Pytam Andrzeja Ossowskiego,
czy Polska prowadzi podobne dzia³ania poszukiwawcze naszych ¿o³nierzy.
- Nie, niestety.  mówi.
Zmartwienie pani Stefanii i odpowied pana Andrzeja zbiegaj¹
siê w jakim niewidzialnym dla oka
punkcie deformuj¹cym wyobra¿enie polskiego losu. Losu, w którym
szczêk orê¿a, przelana krew, ofiarnoæ, oddane za ojczyznê ¿ycie,
zd³awiony szloch skrycie zamordowanych przykrytych darni¹,
miesza siê z jêkiem rozpadaj¹cych
siê pa³aców zamienianych w ko³chozy, pomrukiem obcych domów
wch³aniaj¹cych ciep³o przyby³ych
sk¹d ludzi, niem¹ skarg¹ bezimiennych zes³añców pogrzebanych gdzie w stepach Rosji, ale
tak¿e pogrzebanych noc¹ gdzie
pod murami wiêzieñ we w³asnym
kraju. Nie op³akani, nie nazwani,
patrz¹ z otch³ani wieków smutnymi pustymi oczodo³ami na t¹ Polskê - jak¹ by³a i co siê z ni¹ sta³o.
Na kolejne wstêpuj¹ce pokolenia
duchowych spadkobierców, którzy id¹ coraz szybciej nie ws³uchuj¹c siê w ten jêk, nie wpatruj¹c
siê w rozleg³¹ przestrzeñ dziejów,
nie ogl¹daj¹c siê za siebie, nie
pytaj¹c  dok¹d? Jakby te pytania
pogrzebano razem z nimi. Jakby
s³owa by³y bezbarwnymi dwiêkami poruszaj¹cymi tylko powietrze. Jakby wspomnienia by³y tylko przypadkowym zbiorem zdarzeñ, bez ci¹g³oci i znaczeñ, kup¹
cegie³, która przecie¿ jeszcze nie
stanowi¹ domu.
Brak kocio³a, szko³y, wietlicy, pa³acu, brak zainteresowania
losem naszych poleg³ych, zbiegaj¹ siê w jakim niewidzialnym dla
oka punkcie deformuj¹cym dotychczasowe wyobra¿enie polskiego losu. Deformowane przez
lata mylenie o nas samych sprawia, ¿e gotowi jestemy stawiaæ
pomniki, kamienie, lapidaria i pomagaæ przy ekshumacjach Niemcom, a obojêtnie przechodzimy
obok tragedii i heroizmu naszych
dziadów i pradziadów, skazuj¹c ich
na zapomnienie. Skazuj¹c samych
siebie na brak wietlic, kocio³ów,
pa³aców, pracy. Oni wci¹¿ czekaj¹
na ekshumacjê. Czêsto fizyczn¹,
tak¿e duchow¹.
Kazimierz Rynkiewicz
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W pi¹tek, 3 czerwca, w Warszawie

Jerzy Przystawa
3 czerwca zbieramy siê, w samo
po³udnie, na Placu Zamkowym w
Warszawie, aby g³ono domagaæ siê
przywrócenia nam naszych niezbywalnych praw obywatelskich, przede
wszystkim tzw. biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, zagwarantowanego w art.99 ust.1 Konstytucji RP, a nastêpnie potwierdzonego w Ustawie Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP. Z Informacji o dzia³alnoci Trybuna³u Konstytucyjnego przedstawianej Sejmowi, wynika,
¿e prawa nie mog¹ mieæ charakteru
fikcyjnego. Tymczasem ta sama
Ustawa ogranicza to prawo w takim
stopniu, ¿e skorzystanie z niego, dla
ogromnej wiêkszoci obywateli, zosta³o sprowadzone do fikcji.
Przede wszystkim, ¿aden obywatel polski, nawet gdyby jego kandydaturê popar³y miliony innych, nie
mo¿e kandydowaæ do Sejmu indywidualnie. ¯aden, nawet powo³any
zgodnie z Ustaw¹ (art.98) komitet
wyborczy nie mo¿e w sposób skuteczny zarejestrowaæ pojedynczego kandydata. Art.143 pkt.2 Ordynacji Wyborczej wymaga, aby na licie kandydatów znajdowa³o siê co najmniej tyle
nazwisk, ile mandatów poselskich
przypada na dany okrêg wyborczy.
Najmniejszy okrêg wyborczy mo¿e
mieæ 7 mandatów, dla Warszawy, przyk³adowo, ta liczba wynosi 19, a wiêc
lista kandydatów w Warszawie nie
mo¿e zawieraæ mniej ni¿ 19 nazwisk. W
rzeczywistoci musi zawieraæ wiêcej,
na wypadek, gdyby jaki kandydat
np. umar³, albo z innego powodu nie
móg³ kandydowaæ.
Co te przepisy oznaczaj¹? Oznaczaj¹, ni mniej ni wiêcej, tylko tyle, ¿e
bierne prawo wyborcze przys³uguje
obywatelom Rzeczypospolitej kolektywnie: moja kandydatura mo¿e
zostaæ oficjalnie zarejestrowana
POD WARUNKIEM, ¿e razem ze
mn¹ zgodzi siê kandydowaæ grupa
innych osób, w Warszawie co najmniej 18 innych.
Jednak¿e nawet gdybym znalaz³
w Warszawie ok. 20 innych gotowych kandydowaæ wraz ze mn¹, zarejestrowa³ odpowiedni komitet wyborczy poparty 1000 podpisów wyborców, a ten komitet zebra³ jeszcze
dodatkowo 5 tysiêcy podpisów pod
list¹ wyborcz¹, i nas wszystkich zarejestrowa³, i gdyby nawet wszyscy
wyborcy Warszawy na nas zag³osowali, to i tak nie wystarcza to do uzy-

skania mandatu poselskiego. Art.133
tej samej Ustawy wymaga bowiem,
¿eby na listê tego komitetu pad³o co
najmniej 5% g³osów wyborców w
skali ca³ego kraju! Okrêgów wyborczych jest w Polsce 42, co oznacza, ¿e
rednio, w jednym okrêgu wyborczym zamieszkuje 2,38% wyborców.
Nawet w dwóch okrêgach nie mieszka, rednio, 5% tylko 4,76%. Innymi
s³owy, nawet zak³adaj¹c, ¿e wszyscy
wyborcy w okrêgu, w którym chcia³bym kandydowaæ bêd¹ g³osowali na
mnie to i tak figa z makiem, jeli w co
najmniej dwóch innych okrêgach
wyborcy zag³osuj¹ na jakich innych
ludzi. Có¿ to za kuriozalne bierne prawo wyborcze, które mnie jakoby
przys³uguje, ale tylko pod warunkiem, ¿e gdzie tam w Polsce ludzie
oddadz¹ swoje g³osy na ca³kiem innych kandydatów?!
W pi¹tek, 3 czerwca, w Warszawie zbieramy siê, aby domagaæ siê,
¿eby obywatelowi RP przywieca³y
takie same prawa, jakie maj¹ Anglicy, Szkoci, Walijczycy, Irlandczycy,
Francuzi, Niemcy a nawet Papuasi.
Chcemy, aby ka¿dy posiadaj¹cy pe³niê praw wyborczych obywatel Polski
móg³ skutecznie kandydowaæ do Sejmu, a jego wybór zale¿a³ tylko od woli
wyborców, a nie od widzimisiê partyjnych baronów. Anglikowi, aby móg³
skutecznie kandydowaæ wystarcza 10
podpisów wyborców z jego okrêgu i
wp³acenie 500 funtów kaucji. Te kaucjê
mu oddadz¹, jeli w wyborach poprze
go 5% wyborców w tym okrêgu.
Zbieramy siê w Warszawie, 3
czerwca, aby zaprotestowaæ przeciwko zgubnym dla Polski skutkom pogwa³cenia naszego biernego prawa
wyborczego, dyskryminacji obywateli a uprzywilejowaniu partyjnych
bonzów i ich partyjnych pretorianów.
Te szkodliwe, zgubne dla Polski
skutki to w pierwszym rzêdzie niemo¿liwoæ wy³onienia t¹ drog¹ partii posiadaj¹cej wiêkszoæ parlamentarn¹, a co za tym idzie, mandat
obywatelski do wy³onienia rz¹du.
Nigdy siê jeszcze nie zdarzy³o, ¿eby w
wyniku wyborów w Polsce (ani - trzeba to wiedzieæ - w ¿adnym kraju na
wiecie, gdzie pos³uguj¹ siê podobnymi pomys³ami wyborczymi) wy³oniony zosta³ stabilny, nie koalicyjny
rz¹d. Od czasów pierwszego nie
komunistycznego premiera w Europie rodkowo-Wschodniej, mielimy ju¿ 11 premierów, czyli jednego
premiera na pó³tora roku, a co rz¹d i co
premier, to gorszy. Przyczyna tego
stanu rzeczy tkwi w wadliwym, szkodliwym systemie wyborczym i tê
wadê trzeba jak najszybciej usun¹æ.
Teraz szczególnie, kiedy po odrzuceniu przez Francuzów projektu konstytucji europejskiej wa¿¹ siê losy
Europy, w takim momencie Polsce
szczególnie potrzebny jest rz¹d ciesz¹cy siê poparciem wiêkszoci obywateli, a nie chimeryczna partyjna
jaczejka podatna na przekupstwo i

ulegaj¹ca najró¿niejszym wp³ywom
agentur z ca³ego wiata. Nic nie
wskazuje na to, ¿eby w tym systemie
wyborczym mog³o dojæ do wy³onienia takiej wiêkszoci, bez wzglêdu na
to, co deklaruj¹ dzisiaj przywódcy
tych czy innych partii.
3 czerwca w Warszawie idziemy
zaprotestowaæ przeciwko gangrenie korupcji, jak¹ nieustannie rodzi
i rozwija ten system wyborczy. Politycy wszystkich partii maj¹ usta pe³ne frazesów o nieustaj¹cej i zdecydowanej walce z korupcj¹ i codziennie
usi³uj¹ nam daæ dowody, jak to oni
bezkompromisowo korupcjê zwalczaj¹. Tymczasem korupcja wpisana
jest w ten system wyborczy i ¿adna
partia walcz¹ca o w³adzê nie mo¿e
przed ni¹ uciec. Tê korupcjê rodz¹
ogromne koszta kampanii wyborczej.
Jak pokazuj¹ oficjalne ju¿ statystyki
koszt zdobycia jednego mandatu
poselskiego wynosi ok. 1 miliona z³otych. Koniecznoæ przekroczenia
progu wyborczego winduje wstêpne
koszta skutecznej kampanii wyborczej na ok. 20 milionów. Aby zdobyæ
licz¹c¹ siê liczbê mandatów w Sejmie,
koszty siêgaj¹ setek milionów. Takich
pieniêdzy partie polityczne w Polsce
nie zdobywaj¹ ze sk³adek swoich
cz³onków. Musz¹ wiêc, volens-nolens, siêgaæ do kieszeni najró¿niejszych sponsorów, nic wiêc dziwnego, ¿e potem ju¿ musz¹ w tych kieszeniach siedzieæ.
3 czerwca zbieramy siê Placu
Zamkowym, aby powiedzieæ naszym
Rodakom, ¿e jest nadzieja na to,
¿eby Polska mia³a odpowiedzialn¹,
nieskorumpowan¹, patriotyczn¹ klasê polityczn¹  polityków, nad którymi w³adzê i kontrolê sprawuj¹ obywatele, ich wyborcy. Nie jest to nadzieja
iluzoryczna, nie jest to jaka utopia,
nie s¹ to ¿adne pobo¿ne ¿yczenia.
Istnieje sprawdzony, wypróbowany
w wiecie sposób, aby tak mog³o byæ.
Tym sposobem jest prosty, jasny,
klarowny system wyborczy, zrozumia³y dla ka¿dego: jednomandatowe
okrêgi wyborcze. Polacy, w swojej
masie, opowiadaj¹ siê za takim systemem wyborczym, dowodz¹ tego badania opinii publicznej, dowodz¹
tego setki uchwa³ rad gmin, powiatów
i województw, dowodz¹ tego deklaracje gremiów akademickich, zwi¹zków
zawodowych, stowarzyszeñ i ró¿nych organizacji, dowodzi tego ponad 750 tysiêcy podpisów zebranych
pod obywatelskim wnioskiem o referendum, którego jednym z pytañ ma
byæ pytanie o jednomandatowe okrêgi wyborcze.
Na razie politycy, pos³owie, senatorowie i prezydent udaj¹, ¿e
tych wezwañ nie s³ysz¹, ¿e g³os
obywatelski w tej sprawie jest za
cichy, za s³aby. Idziemy 3 czerwca
pod Kolumnê Zygmunta w Warszawie, aby ten g³os by³ donony, ¿eby
wypad³y zatyczki z uszów prezydenta, pos³ów i senatorów.

