Długa historia domowego urządzenia alarmowego...
Z czasów mojego dzieciństwa (urodziłem się w lutym 1939 roku) szczególnie dobrze
zapamiętałem wydarzenia z ostatnich dwóch lat w nazistowskich Niemczech (1944 i 1945).
1. W miejscowości, w której się urodziłem, czyli we Flettmar w regionie Lüneburger
Heide, blisko Celle, mój ojciec prowadził przedstawicielstwo firmy Auto-Union AG,
dzisiaj Audi, oraz zbudowany pod koniec 1937 roku warsztat naprawczy. Mój ojciec
był też posiadaczem DKW-Meisterklasse, jak na tamte czasy pięknego samochodu
(zob. zdjęcie 1). Moja matka, Anna Hormann, wykonywała tym samochodem
„przewozy chorych na siedząco“, czyli pacjentów lżej chorych, którzy w czasie
transportu nie musieli leżeć.
Na początku 1939 roku, kiedy zanosiło się już na wojnę Hitlera, niemal wszystkie
prywatne pojazdy, samochody osobowe i motocykle zostały zarekwirowane przez
Reichswehrę, mój ojciec i jego pracownicy zostali powołani do wojska, na wojnę, a
zakład musiał zostać zamknięty. Mojego ojca zobaczyłem i właściwie poznałem
ponownie dopiero w 1948 roku, po jego powrocie z rosyjskiej niewoli, którą spędził
na Syberii. Miałem wtedy 9 lat. Kilka lat po wojnie mój ojciec zmarł na skutek
wojennych następstw.
W regionie wokół mojego miasta (30 km
do Wolfsburga i 25 km do Celle) nasz
samochód DKW był w czasie wojny
jednym z niewielu samochodów
osobowych, które mogły pozostać w
prywatnych rękach, jednak pod
warunkiem dalszego przewożenia
chorych przez moją matkę.
2. Wraz z upływem czasu i coraz dłużej trwającą wojną ginęło coraz więcej niemieckich
żołnierzy i coraz więcej młodych mężczyzn wcielano do armii. Wszędzie brakowało
ludzi do pracy i Hitler ściągał ich z podbitych terenów wschodnich, z Europy
Wschodniej, jako niewolników zwanych robotnikami ze Wschodu. Zdolnych do pracy
młodych mężczyzn i kobiety aresztowano i przymusowo wywożono do ówczesnej
Rzeszy. Tam musieli pracować u chłopów jako pomocnicy przy żniwach albo w
fabrykach. We wszystkich wioskach przebywali więc młodzi ludzie z „terenów
wschodnich“, jak wtedy mówiono. W oddalonej o 7 km sąsiedniej miejscowości
Langlingen stacjonowała jednostka zadymiana SS.
a. Od czasu do czasu zdarzało się, że jedna lub druga z deportowanych młodych
dziewcząt lub kobiet zachodziła w ciążę. W centralnie sterowanej niemieckiej
Rzeszy reżim przewidział dwie możliwości rozwiązania tego problemu:
i.
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Na podstawie centralnej instrukcji „Związku Położnych Rzeszy“ z
Berlina ciężarne były zmuszane do aborcji 2). Wiele szpitali nie
odważyło się sprzeciwić i uczestniczyło w tym procederze.

Zdjęcie DKW F 8 , zob. zdjęcie nr 1 z tekstem
Kopia listu lekarza z Celle z dnia 5 lipca 1944 roku do Związku Położnych Rzeszy w Berlinie
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ii.

Jeżeli aborcja nie była już możliwa, to ciężarne były zmuszane do
urodzenia dziecka w „mieście KdF“ [KdF to skrót od nazistowskiego
ruchu Kraft durch Freude - Siła poprzez Radość – przyp. tłumaczki] w
pobliżu dzisiejszego Wolfsburga i w innych miejscowościach.
Następnie noworodek albo zabijany był natychmiast po narodzinach,
albo umierał na skutek systematycznego nieudzielania mu pomocy.
Dochodziło do tragedii.

b. Dzięki mądremu oporowi często możliwe było uniknięcie aborcji. Szpitale w
Celle, jedna z krajowych klinik dla kobiet, jeden szpital ogólny i jeden szpital
katolicki odmawiały usuwania ciąży, powołując się na trudności 3 .
c. Gdy był przy niej „nadzorca“, moja matka musiała przewozić ciężarną
robotnicę ze Wschodu, tak je nazywano, do jednej z przewidzianych placówek
położniczych. Wszyscy wiedzieli, co tam się stanie.
d. Często rozgrywały się tam dramaty. Jeszcze dzisiaj mam przed oczami młodą
kobietę, siedzącą z tyłu samochodu, i słyszę jej kwilenie i głośny płacz (krzyk
ze strachu) – nie chciała jechać do „KDF-Stadt“ żeby tam urodzić – oznaczało
to pewną śmierć jej dziecka.

e. Trzeba było działać. Moja matka zabrała ją i – na ile leżało to w jej
możliwościach – zabierała również inne młode dziewczyny do katolickiego
szpitala w Celle. Tam dzieci się rodziły, ale nie były wpisywane do księgi
urodzeń. One wcale się nie urodziły, to były „znajdy po bombardowaniach“,
sieroty, które nie mogły mówić, a tym samym nie mogły się same zdradzić.
Przy katolickim szpitalu był sierociniec i tam dzieci pozostawały do końca
wojny. Pod koniec maja 1945 roku zostały zwrócone ich matkom. Ile ich
naprawdę było, tego nie wiadomo. Moja matka milczała na ten temat.
Ja na pewno wiem o trzech kobietach, które moja matka zabrała do
przykościelnego szpitala w Celle i ich dzieci przeżyły.

3. Wraz z kapitulacją poległ też reżim; czołgi jednostek aliantów przejeżdżały przez
wioski. Dołączył do nich jeden z mieszkańców Flettmar i zadenuncjował moją matkę.
Rzekomo była nazistką, bo mogła zatrzymać swój samochód. Alianccy żołnierze
podjechali dźwigiem, kilka razy podnosili samochód i spuszczali go z wysokości.
Samochód wyglądał po tym jak harmonijka, nie był już zdolny do jazdy.
4. Mały cud. W 1945 roku brytyjskie władze wojskowe spośród robotników
przymusowych wybrały polskiego burmistrza. W poprzednich latach, jako
przymusowo deportowany robotnik wschodni z Polski, musiał pracować u
niemieckiego chłopa. O ile pamiętam, był to polski żołnierz w randze oficera. On
wiedział, że moja matka woziła ciężarne kobiety do katolickiego szpitala na poród,
bardzo przy tym ryzykując. Wśród [urodzonych dzieci] było też jego dziecko.
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a. Za zgodą istniejącego od 1945 roku brytyjskiego rządu wojskowego
zarekwirowano samochód. Byli polscy robotnicy przymusowi, na czele z
burmistrzem, skrzyknęli się i uwolnili więźniów jednego z obozów
koncentracyjnych i z terenu dużej fabryki w Braunschweig zabrali Opla P 4 4,
z podwójnym ogumieniem. To wszystko działo się w zamęcie roku 1945.
b. Samochód ten został następnie przewieziony przez dwóch uwolnionych
więźniów kacetu na podwórze mojego dziadka i przekazany mojej matce wraz
z dokumentami. Więźniowie ci mieli na sobie jeszcze obozowe ubrania i buty.
c. Od tej pory znowu można było przewozić chorych.
d.

Gdy w połowie 1948 roku mój
ojciec powrócił z syberyjskiej
niewoli, naprawił zniszczony przez
aliantów DKW. Dopiero jesienią
1949 roku Opel P4 został ponownie
zwrócony do fabryki w
Braunschweig.

e. Gertrud, moja obecnie 85-letnia
krewna mieszkająca dzisiaj w
Fallerleben, była świadkiem tego małego cudu w 1945 roku.
5. Jako małe dziecko wiele razy widywałem moją matkę w rozpaczliwej sytuacji, z tymi
bezbronnymi ludźmi. Zawsze pragnąłem, by istniał guzik, który mogę nacisnąć i
przywołać nim pomoc, aby ulżyć mojej matce i powierzonym jej, bezbronnym
osobom. Idea, która żyła w mojej podświadomości.
6. Za tamtą dramatyczną sytuację jako dziecko winą obarczałem umundurowanych
członków SS, którzy często byli gdzieś w pobliżu. Stukot ich podbitych nitami i
blaszkami żołnierskich butów, oficerek, w czasie przemarszu równym krokiem do
dzisiaj dźwięczy w moich uszach i wywołuje u mnie agresję. To oni, soldateska SS,
byli w czasach mojego dzieciństwa odpowiedzialni za tę sytuację i siali grozę. Już
wtedy miałem poniżające poczucie braku wolności na skutek nadużywania władzy i
związane z tym poczucie niesprawiedliwości.
7.
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Jeszcze dzisiaj mam swój problem z autorytarnymi/dominującymi ludźmi, w miejscu
pracy czy gdziekolwiek indziej. Dostrzegam w tym zło nadużywania władzy i
obawiam się ponownych, niedopuszczalnych, ograniczających, niesprawiedliwych
zależności. Z tego rodzaju autorytarną postawą spotkałem się później w okresie mojej
pracy zawodowej w ramach zarządzania szpitalem, nawet jeśli w trochę łagodniejszej
formie, i to zarówno w wypadku ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej opieki nad
chorymi, w najróżniejszych grupach zawodowych. Uważałem to za wymagające
zmian zjawisko, niekorzystne zwłaszcza dla pacjentów i ich bliskich.

Zdjęcie Opel P4 , zob. Zdjęcie nr 2 z tekstem .
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8. Moje dziecięce pragnienie, by za jednym naciśnięciem guzika można było w każdej
chwili wezwać pomoc, mogło zostać urzeczywistnione dzięki zaprojektowanemu
przeze mnie domowemu urządzeniu alarmowemu 5, koncepcji rozpowszechnionej
szerzej od 1980 roku.
9. Nowe koncepcje zarządzania i systemy komunikacyjne mają zapobiegać
bezsensownej dominacji i niedopuszczalnemu autorytaryzmowi wszystkich ludzi i
grup zawodowych, zajmujących się ambulatoryjną
i stacjonarną opieką nad chorymi, starymi i
samotnymi osobami. Źle pojmowany autorytet
prowadzi często do nadużywania władzy i grozi
niedopuszczalnymi zależnościami, które
wielokrotnie pojawiały się w systemie
ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej.
Nowa koncepcja zarządzania została opisana w
1985 roku przez nieżyjącego już dziennikarza
„Manager-Magazin“ z Hamburga, Dietmara
Gottschalla, w artykule zatytułowanym „Czego
firmy mogą się nauczyć od kliniki“.6
10. Do tego dochodzi reanimacja pradawnej „zasady słusznego porządku rzeczy“7 . To
właściwie jest wszystko, czego współcześnie potrzebujemy, również w obliczu
możliwości wszechświatowej komunikacji i towarzyszącej temu globalizacji.
Wynikająca z tego hierarchia priorytetów jest następująca:

Najpierw sens, potem zysk
Długo wzbraniałem się przed opisaniem historii domowego systemu alarmowego.
Zachęciły mnie do tego moje dzieci. W końcu w ten sposób próbuję uporać się z
moimi przeżyciami z dzieciństwa, przypadającymi na zły czas drugiej wojny
światowej.
Moja matka, Anna Hormann8, jako jedna z pierwszych osób testujących otrzymała
domowe urządzenie alarmowe 9 i naciskając guzik, mogła przywołać pomoc . W ten
sposób mogła żyć w swoim otoczeniu, w domu, niemal do samej śmierci. Zmarła w
1987 roku w wieku 78 lat.

(Wilhelm Hormann , Friedrichsgracht 57 / 619 , 10178 Berlin und Dorfstraße 16,
38539 Flettmar)
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http:// http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_alarm
Zob.: http://www.akut-kliniken.de/UserFiles/File/25_Gottschall_-_1985.pdf
7
Zob.: http://www.akut-kliniken.de/prinzip.asp
8
Zob.: Zdjęcie 3, zdjęcie zrobiono w roku 1943
9
Zob.: artykuł w „Allerzeitung Gifhorn“ z dnia 15 października 1981roku „Pomoc za naciśnięciem guzika“
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Podpisy pod zdjęciami :

Zdjęcie 1
„Karetka pogotowia z lat 1939 - 1945“ - „DKW F8“ .
Za kierownicą Anna Hormann, dalej z tyłu ( o. p. d. l. = od prawej do lewej)
Wilhelm Hormann, jego siostra Melitta und jego kuzyn Wolfgang.
Zdjęcie to zostało zrobione późnym latem 1944 roku; (wskazówka odnośnie źródła Hormann
do dyspozycji)

Zdjęcie 2
Takiego „Opla P4“ przekazali Anna Hormann w roku 1945 dawni polscy
robotnicy wschodni i więźniowie KZ, aby nadal mogła przewozić chorych.
(To zdjęcie archiwalne „Opel Classic archiwum spółki Adam Opel GmbH, oddano
bezpłatnie do dyspozycji w celu opublikowania)
Zdjęcie 3

Anna Hormann, wówczas w wieku 34 lat, zdjęcie zrobiono w roku 1943

PDF- Copy
„Allerzeitung“
15 października 1981 Moja matk Anna Horman, otrzymała jako jedna z pierwszych osób
testowanych domowe urządzenie alarmowe ; i mogła zawołać pomoc przez przyciśnięcie
guzika. W ten sposób mogła ona prawie aż do śmierci mieszkać w swoim własnym domu.
Zmarła w roku 1987 w wieku 78 lat.
PDF-Copy
Brief-Copy eines Schreibens vom 05.July 1944 von einen Arzt aus Celle an die
Reichshebammenschaft in Berlin
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