
 

 

Frankfurt unter dem Roten Stern 

Stadtrundgang 

Zum Abschluss des Seminars 

„Sowjetische Soldaten in der DDR und in 

Polen“ gingen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer den Spuren der Anwesenheit 

des sowjetischen Militärs in Frankfurt 

(Oder) nach. Unter professioneller 

Führung der Studentin Alessandra Bobeth 

besichtigten wir Orte unserer Stadt, deren 

Geschichte untrennbar mit der 

Stationierung der GSSD-Einheiten 

verbunden ist. Unser Rundgang fing vor 

dem heutigen Sprachenzentrum an, in 

dem nach 1945 das Haus der Offiziere 

eingerichtet wurde. Danach sahen wir uns 

den völlig verkommenen Komplex der 

„Roten Kasernen“ an, wo wir noch 

greifbare Spuren der sowjetischen 

Vergangenheit in Frankfurt fanden. 

Weitere Punkte unserer Führung waren 

u.a. die ehemalige Magazinanlage in der 

Fürstenwalder Poststraße, der Komplex 

des Ponton-Regiments (heute 

Polizeipräsidium) und das einstige 

Lazarett. Den Schlusspunkt setzten wir auf 

dem Anger, auf dem sich das Sowjetische 

Ehrenmal mit Ehrenfriedhof befindet. Die 

Erläuterung der Bedeutsamkeit solcher 

Erinnerungsorte für die Städte und 

Ortschaften des damaligen Ostblocks 

sowie eine kleine Fragerunde bildeten den 

letzten Teil unseres Stadtrundgangs, den 

alle Studenten trotz klirrender Kälte 

unbeschadet überstanden.  
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Frankfurt pod Czerwoną Gwiazdą 

Wycieczka piesza 

Na zakończenie seminarium pt. „Żołnierze 

radzieccy w NRD i w Polsce“ 

postanowiliśmy poszukać śladów 

obecności Armii Radzieckiej we 

Frankfurcie nad Odrą. Studentka 

Alessandra Bobeth, będąca tego dnia 

także naszym przewodnikiem, 

zaprowadzila nas w miejsca, których 

dzieje nierozerwalnie związane są ze 

stacjonującymi jednostkami GSSD 

(Zachodnia Grupa Wojsk AR). Nasz 

spacer rozpoczął się przed Centrum 

Językowym, w którym po 1945 r. 

urządzono Dom Oficera. Następnym 

punktem wycieczki był całkowicie 

zdewastowany kompleks tzw. 

„Czerwonych Koszar“, gdzie udało nam się 

odnaleźć namacalne dowody radzieckiej 

historii Frankfurtu. Innymi miejscami 

zwiedzonymi podczas spaceru byly m.in. 

dawne magazyny przy Fürstenwalder 

Poststraße, kompleks pułku pontonowego 

(dziś komenda policji), niegdysiejszy 

szpital wojskowy. Na zakończenie naszej 

wycieczki udaliśmy się pod pomnik i na 

cmentarz poległych żołnierzy radzieckich 

znajdujący się w pobliżu Kościoła św. 

Gertrudy. Wyjaśnienie znaczenia takich 

miejsc pamięci dla miast i miasteczek 

byłego bloku wschodniego oraz pytania 

końcowe stanowiły ostatnią część 

spaceru. Pomimo przenikiliwego zimna 

wszyscy wytrwali do samego końca nie 

ponosząc żadnego uszczerbku na 

zdrowiu.  
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