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Jestem przekonana, że Angela Merkel będzie mówić na Westerplatte o tym, że Niemcy nigdy nie będą 
uchylać się od odpowiedzialności za wojnę, że będą starać się wyrównać doznane krzywdy - mówi 
Angelica Schwall-Düren, posłanka SPD i szefowa Towarzystwa Polsko-Niemieckiego  

Bartosz T. Wieliński: Co Niemcom mówi data 1 września? 

Angelica Schwall-Düren: Mogę pana zapewnić, że wielu moich rodaków wie, iż tego dnia nazistowskie Niemcy napadły na Polskę i 

rozpoczęły II wojnę światową, podczas której Niemcy masowo popełniali zbrodnie.  

Ostatnio o napaści na Polskę przypomina się nam na okrągło. Są programy telewizyjne, uroczystości, o wojnie i niemieckiej 

odpowiedzialności mówią nasi najważniejsi politycy.  

Ale ta wiedza nie jest w Niemczech powszechna. Mniej mówi się o ofiarach, jakie podczas wojny Polska poniosła. Mam 

wrażenie, że niemiecką dyskusję o wojnie wypełnia tylko Holocaust.  

- Ludobójstwo na Żydach na pewno przysłania inne zbrodnie III Rzeszy. Ale ma pan rację - wiedza Niemców o cierpieniu Polaków jest 

niewystarczająca. Po niemieckiej stronie czasami brakuje zrozumienia, dlaczego dla Polaków historia ma takie znaczenie, dlaczego Polacy 

ciągle są wobec nas nieufni. Nie dotyczy to jednak naszych elit - one wiedzą, czym był program mordowania polskiej inteligencji, co działo 

się na Zamojszczyźnie, czym było Powstanie Warszawskie.  

Świadomość w moim odczuciu wzrasta. Dzięki partnerskim kontaktom miast wielu Niemców spotkało Polaków i skonfrontowało się z ich 

tragicznymi wojennymi przeżyciami. Poznało, że z winy Niemiec Polska nie tylko straciła miliony mieszkańców, ale i na pół wieku 

narzucono jej komunistyczną dyktaturę. Zrozumieli, na czym polega polska krzywda. 

Premier Tusk zaprosił kanclerz Merkel na uroczystości Westerplatte i wierzę, że pani kanclerz wykorzysta to wydarzenie, by jeszcze 

bardziej uwrażliwić Niemców na los sąsiada. Jestem przekonana, że Angela Merkel będzie mówić o tym, ze Niemcy nigdy nie będą 

uchylać się od odpowiedzialności za wojnę, że będą starać się wyrównać doznane krzywdy.  

Z drugiej jednak strony jest Związek Wypędzonych, który twierdzi, że zbrodni III Rzeszy nie można uznawać za 

przyczynę powojennych deportacji Niemców. Związek zarzuca Polsce popełnione po wojnie bezprawie.  

- Z tymi tezami absolutnie nie można się zgodzić. Wiadomo, że o wypędzeniu Niemiec nie decydowali Polacy, tylko alianci i ZSRR. Także 

oni zadecydowali o przesunięciu granicy Polski na zachód i przymusowym przesiedleniu milionów Polaków ze wschodu. Deportacji 

Niemców nie można też wyrywać z historycznego kontekstu ani oddzielać od zbrodni III Rzeszy.  

Nie można też przykładać do tamtych wydarzeń dzisiejszej skali. Jeśli ktoś w Niemczech chce, by dzisiejsze pokolenie Polaków 

przepraszało Niemców za to, że ich dziadków deportowano, to błądzi. Właśnie tego typu niepoważne postulaty są moim zdaniem 

dowodem na to, że polsko-niemiecką debatę o wypędzeniach należy zamknąć. 

Jak Berlin reaguje na rosyjskie próby obrony paktu Ribbentrop-Mołotow, na oskarżenia Polski o kolaborację z 

Hitlerem przeciwko ZSRR?  

- To niewyobrażalne bzdury. Sugerowanie, że ZSRR musiał podpisać pakt z Hitlerem, bo inaczej Hitler ramię w ramię z Polską poszedłby 

na Moskwę, to próba odwrócenia uwagi od odpowiedzialności za narzucenie wschodniej części Europy dyktatorskich rządów. Prowadząc 

z Rosją spór o historię, trzeba jednak znać granicę. Nie wolno zapominać, że to jednak Hitler rozpoczął wojnę, a bez wkładu ZSRR nie 

zostałby pokonany. 

Jakie znaczenie będą miały wtorkowe uroczystości w Gdańsku?  

- Przede wszystkim Europie pokaże się jeden z jej symboli - miasto, w którym zaczęła się wojna i w którym, dzięki "Solidarności", 

doprowadzono do przezwyciężenia jej skutków. Dobrze, że będzie tam Władimir Putin. Rosja musi wreszcie zrozumieć, że bycie 

światowym mocarstwem nie wyklucza krytycznego podejścia do własnej historii, że takie rozliczenia tylko kraj oczyszczają i wzmacniają. 

Dzięki temu łatwiej współpracuje się z sąsiadami. Myślę, że Putina trzeba do takich refleksji zachęcić. Spotkanie w Gdańsku jest do tego 

dobrą okazją.  
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