
Dleter Schenk - opowlesc o hltleryzmle w Gdarisku 08.10.14 18:08 

OOTEK 
ntE Tf.ATOX FOR WBSHT lOSS 

Jestes tutaj: Gtowoa » Re!ac;je » Dieter Schenk- opowiesc o hitleryzmie w Gdansku 

Dieter Schenk- opowiesc o hitleryzmie w Gdansku 
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Kazda ksi~ka Dietara Schenka - kryminologa i badacza zbrodni nazistowskich - to wydarzenie, 
ktore rezonuje. Nie inaczej jest z najnowsz~ publikacjtt "Gdansk 1930-1945. Koniec pewnego 
Wolnego Miasta", kt6rego polska premiera odbyla sit; 5 patdziernlka w Muzeum Poczty Polskiej w 
Gdansku. 

Termin prezentacji wybrano nieprzypadkowo. Tego wtasnie dnia obchodzono 75 roczni~ rozstrzelania 
obronc6w Poczty Polskiej w Gdansku. Ich smierc wpisuje si~ w szerszy kontekst wydarzen, 
rozgrywaj(lcych si~ nad MoUawq w latach 30. i 40., kt6re zreszt(l zwiqzane Sq nie tylko z wojn(l. Schenk 
pokazat, ze tragedia pocztowc6w (pojmowana jako epizod wielkiej historii) byta logiczn(l konsekwencjq 
tego, co si~ dziato w Wolnym Mieseie od 1930 r. To wJasnie wtedy przybyJ do Gdanska Albert Forster, 
mJody zausznik Hitlera. Mist zaprowadzic porz(ldek w skonfliktowanych szeregach NSDAP. Z 
powierzonego zadanie wywiqzaJ si~ bardzo szybko, ale na tym si~ nie skonczyto. 

- Forster i jego zwolennicy niebawem ukazali swoje prawdziwe oblicze. W ruch poszty buty, patki i pi~sci -
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przypomina Schenk. 

Z perspektywy czasu widac, ze droga do przej~cia pemi wtadzy byta starannie zaplanowana. 
Upraszczaj~c sprawQ: hitlerowcy najpierw rozprawili si~ z przeciwnikami politycznymi, potem Zydami, 
wreszcie przyszta kolej na Polak6w, tyle ze w tym przypadku walka z nimi przerodzita si~ w wojn~ 
swiatow~. 

Podczas spotkania w Muzeum Poczty Polskiej zaprezentowano zdj~cia, kt6re zdaniem niemieckiego 
badacza pokazuj~ procesy zachodz~ce w Wolnym Mieseie po 1930 r. 

- Wsr6d zjawisk zwi~zanych z nazizmem byta propaganda oparta na ktamstwie, militaryzm oraz lamanie 
um6w mi~dzynarodowych - wylicza Schenk. - Cena, jak~ za to wszystko trzeba byto zaptacic byta 
ogromna. 

Z uwagi na rocznic~ egzekucji pocztowc6w autor ,.Korica pewnego Wolnego Miasta" powr6cit do tematu 
zbrodni s~dowej, jak~ byto skazanie na smierc obroric6w Poczty Polskiej. W ksi~ce przypomina si~ 
jednak, ze ofiar byto znacznie wi~cej. Takte wsr6d niemieckich cywil6w, kt6rzy w wielu przypadkach 
spotkanie z Armi~ Czerwon~ przyptacili zyciem. 

Polskie wydanie ksi~zki Dietera Schenka jest w por6wnaniu z niemieckim oryginatembardziej 
rozbudowane.Posiada ciekawszy material ikonograficzny, pochodz~cy ze zbior6w m.in. pomorskich 
muzeöw i archiw6w, ale tez od kolekcjoner6w. Ta wspötpraca pokazuje, ze s~ takie projekty, wok6t 
kt6rych udaje si~ stworzyc szerok~ koalicj~ ludzi dobrej woli. 

- Kiedy w zesztym roku pojawit si~ pomyst wydania .Korica pewnego miasta", od razu byto wiadome, ze 
musi si~ ona ukazac wtasnie tego dnia, 5 pazdziemika, w roczni~ smierci pocztowc6w - przyznaje 
Jarostaw Boryna z Wydawnictwa Oskar. - Choc czasu byto niewiarygodnie mato, nasze zamierzenia 
spetnity siQ. To tez pokazuje, jak wai:na dla nas jest pami~c o pocztowcach. 

Prezydent Gdariska Pawet Adamowicz ma nadziej~. ze ksi~zka Dietara Schenka stanie si~ inspiracj~ dla 
innych badaczy. 

- Jestesmy miastem, w kt6rym ostatnio pojawito siQ wiele cennych opracowari, ale potrzeby s~ zacznie 
wiQksze - podkresla prezydent Adamowicz. - Dotyczy to zwtaszcza wieku XIX. Okres ten jest rozpoznany 
bardzo stabo. 
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Dieter Schenk- rocznik 1937. W latach 1981-1989 dyrektor kryminalny w biurze lnterpolu przy 
Bundeskriminalamt (BKA) [Federalna Policja Kryminalna Niemiec], kt6r~ to posad~ porzucij z powodu 
niemoi:liwych do usuni~cia r6i:nic w kwestii podejscia do praw czJowieka. Cztonek-zaJoi:yciel grupy 
roboczej "Policja" przy Amnesty International. Od roku 1993 prowadzi badania nad dziaJaniami 
narodowych socjalist6w w Polsce, od roku 1998 jest profesorem tytularnym Uniwersytetu t6dzkiego z 
dziedziny historii narodowego socjalizmu. 

Honorowy obywatel miasta Gdariska (2002); Iaureat nagrody im. Fritza Bauera przyznawanej przez 
Humanistischen Union (2003); Kustosz Pami~ci Narodowej w lnstytucie Pami~ci Narodowej w 
Warszawie (2012). 

Tekst: Marek Barski 
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