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Jestem szczecinianką od urodzenia. 
Tutaj kształciłam się i tutaj założyłam rodzinę. Tutaj mieszkam i pracuję, choć 
czasem stąd uciekam w poszukiwaniu nowych wrażeń i przygód. 
Na jednym z zakrętów życia splotłam swe ścieżki życiowe z fotografią. 
Towarzyszy mi wiernie staruszek pentax i ciągle nie mogę zdradzić go dla 
aparatu cyfrowego, choć mam świadomość takiej nieuchronności. 
Fotografia była i jest dla mnie formą relaksu, sposobem ucieczki od prozy życia.  
Jest dla mnie również okazjonalnym pamiętnikiem z podróży, formą zapisu. 
Rejestruję wówczas tylko rzeczywistość subiektywnie piękną. Nie zapisuję rzeczy 
i spraw szpetnych tkwiących w ludziach lub obok nich. Zbyt mocno tkwią 
emocjonalną zadrą aby je przywoływać. Ale nie uciekam od szukania urody w 
ruinach. 
A to co urzeka mnie to ciągłe poszukiwania rzeczywistości odrealnionej; próbuję 
odnaleźć w fotografii namiastkę niespełnionych marzeń o malarstwie – szukam 
światła i faktury. Fascynuje mnie detal – jego forma, faktura, a właściwie jego 
ukryte oblicze, które dopiero dostrzeżone i zarejestrowane barwą i światłocieniem 
ujawnia swą urodę na innym poziomie wrażliwości. 
Fascynuje mnie ruch i dynamika, jego ulotność i trudność rejestracji. 
Fotografia nie jest dla mnie sposobem na przeżycie ; jest sposobem na 
ciekawsze życie. 

 
 
 

„Niemcy od początku XX stulecia interesowali się możliwością 
przetwarzania paliwa stałego w ciekłe. Duże zasoby węgla w Zagłębiu 
Ruhry i Śląsku, jednoczenie brak terenów roponośnych spowodowały, 
że taka forma pozyskiwania paliwa ciekłego była dla niemieckiego 
państwa, bardzo ważna. W 1925 roku, po latach prób, koncern IG 
Farben Industrie w Leunie wyprodukował pierwsze tony benzyny 
syntetycznej dobrej jakości. W 6 lat później inżynier Friedrich Bergius za 
prace nad wytworzeniem benzyny otrzymał prestiżową nagrodę Nobla. 
(...) 
W obliczu wybuchu wojny Niemcy zintensyfikowali prace nad budową 
kilkunastu olbrzymich zakładów wytwarzających paliwo ciekłe. Jednym z 
miejsc jakie wskazano na budowę koncernu były Police. Dostęp do 
wody i istniejąca sieć komunikacji kolejowej sprzyjały powstaniu zakładu. 
(...)  



W Policach w latach 30. istniał zakład Norddeutsche Mineraloilwerke GMbH, regenerujący nie zużyte do końca 
paliwa okrętowe. Na bazie tej firmy rozpoczęto w 1938 roku budowę wielkiej fabryki benzyny syntetycznej, jednego  
z największych zakładów Pomorza Zachodniego. Fabryka rozrosła się do rozmiarów potężnego kombinatu.  

W szczytowym okresie w 1944 r. zajmowała 1500 ha powierzchni, w tym 200 ha zwartej infrastruktury 
technicznej i pracowało w niej 27 tys. osób. (...)  

W nocy z 12 na 13 maja 1944 r. brytyjskie bomby spadły na 
podszczecińskie zakłady Hydrierwerke Politz AG. Hitlerowski 
Wehrmacht potrzebował nie tylko ludzi, broni i amunicji. Potrzebował 
także, a może przede wszystkim, paliw do napędu czołgów, 
samochodów i motocykli (...) 

Pomimo ogromu zniszczeń Niemcy nie dali za wygraną. Do 
odbudowy zniszczonych fabryk benzyny syntetycznej skierowano 
tysiące - w tym również ściągniętych z frontów - wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, rzesze robotników przymusowych i 
więźniów obozów koncentracyjnych. Wśród kilku innych, także 
Hydrierwerke Politz AG musiały bowiem dawać gospodarce 
niemieckiej życiodajne dla walczącej na frontach armii tony paliwa. 
W listopadzie 1944 roku w zakładach polickich wyprodukowano 
14.000 ton paliw syntetycznych, ale kolejna seria nalotów alianckich 
w grudniu 1944 i w styczniu 1945 roku, unicestwiła tę gałąź niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.  

Z Hydrierwerke Politz AG zostały dziesiątki kilometrów zniszczonych rur i instalacji produkcyjnych oraz ruiny 
żelbetowych obiektów fabrycznych. Te ostatnie można obejrzeć jeszcze dzisiaj, ale poskręcane w żarze eksplozji i 
pożarów żelastwo instalacji produkcyjnych kogoś jednak po wojnie zainteresowało. Kogo i dlaczego?” 

Na to pytanie niech odpowiedzą historycy. 
 

 


