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„Weihnachtslied“
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„Pieśń na Boże Narodzenie”

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern hernieder lacht;
vom Tannenwald steigen Düfte
und hauchen durch die Winterlüfte,
und kerzenhelle wird die Nacht.

Z niebios do najgłębszej otchłani
tu na dół uśmiecha się łagodna gwiazda;
z jodłowego lasu płyną zapachy
i rozprzestrzeniają się w zimowym powietrzu,
a noc staje się jasna od świec.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.

Moje serce tak wesoło jest wzruszone,
bo to przecież kochany czas Świąt!
Słyszę dalekie kościołów dzwony,
które mnie mile w ojczyste strony wiodą
w bajecznej, cichej wspaniałości.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muß ich steh’n:
Es sinkt auf meine Augenlieder
ein goldner Kindertraum hernieder,
ich fühl’s, ein Wunder ist gescheh’n.

Nabożny czarodziej trzyma mnie
modlącego się i zdumiony muszę stać:
Na me powieki spada złote
dziecięce marzenie
i ja to czuję, zdarzył się cud.

Theodor Storm 1817 - 1888

Übersetzung/Tłum. : Jan Grzegorczyk

PAAR FOTOS / ZDJĘCIA

Wir knüpften eine Zusammenarbeit
mit Gymnasium Nr. 6
in Grünberg/Zielona Góra (siehe
links) und mit der Gemeinde
Rothenburg/Czerwieńsk (das Foto
unten

Nawiązaliśmy współpracę
z Gimnazjum nr 6
w Zielonej Górze
(zdjęcie powyżej
i Gminą Czerwieńsk
(zdjęcie obok).
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Grünberg – die frühere Weinstadt. – Teil 5/5
(Fortsetzung der Geschichte über die Weintradition in früherem Grünberg)

Trotz des großen Risikos beim Weinbau in der nördlich und östlich gelegenen Region
hielt sich der Weinbau bis 1945. Leicht fielen die frostempfindlichen Reben der
Winterkälte des kontinentalen Klimas zum Opfer. Als Mindesttemperatur für Erfolg
versprechenden Weinbau wird eine Durchschnittstemperatur von 9 Grad Celsius
angesehen, als Mitteltemperatur des wärmsten Monats 18,5, des kältesten 4 Grad. Diese
Temperaturen trafen für Grünberg oft nicht zu. Die nicht günstige Temperatur wurde
durch verschiedene örtliche Gegebenheiten ausgeglichen:
Im Norden hielten die Schwiebuser Höhen die kalten Winde ab. Dazu kam, dass der
Boden meist aus einer dicken Schicht diluvialen Sandes (Mergel, Kies, Sand, Torf) mit im
Untergrund Lehm bestand. Dieser Boden ist zwar arm an Nährstoffen und hält kein
Wasser fest, aber er erwärmt sich sehr schnell und strahlt Licht und Wärme so stark
zurück, dass sich die Rebe schnell entwickelt und die Traube gewissermaßen „reif
gekocht“ wird. Durch die Nährstoffarmut des Bodens war der „Zwergbau“ bedingt, der
auch eine bessere Ausnutzung des reflektierten Sonnenlichts ermöglichte. Durch
Anhäufeln des Sandes wurde diese Wirkung noch verstärkt.
Trotz aller Mühen erhielten sich die Grünberger den Weinbau. Es wurden vor allem die
Sorten Silvaner, Riesling, Gewürztraminer und Blauer Spätburgunder erzeugt.
Die Grünberger feierten ihren Wein und mit ihrem Wein. Es gab nicht nur das jährliche
Weinfest, das heute noch gefeiert wird, man ging auch „zu Weine“, was bedeutet, dass die
Winzer durch einen draußen angebrachten Weinkranz zu einem Glas Wein, im Sommer
unter dem schattigen Walnussbaum, im Winter in der behaglichen Wohnstube einluden.
In Grünberg gab und gibt es auch ein Weinmuseum. Es entstand aus einer Sammlung des
Weinkaufmanns Opitz und beschreibt zum Beispiel die Entwicklung vom Tretetrog zur
Weinmühle.
Bis 1945 gab es auch einen Winzerbrunnen, von dem es auch Abbildungen gibt – welches
Schicksal ihn ereilte, weiß man nicht. Er wurde von Arnold Kramer geschaffen und die
Grünbergerin Emma Hein stand Modell (auf der ersten Seite zu sehen).
Wenn man nun etwas mehr über die Geschichte und Qualität des Grünberger Weins
weiß, sollte man etwas vorsichtiger mit den bösen Vorurteilen sein, obwohl der als so
sauer verleumdete Wein ein netter Anlass für Spottverse und Schwänke war.
So soll Ihnen nicht die von Karl von Holtei in seinem Possenspiel „Dreiunddreißig
Minuten in Grünberg oder Der halbe Weg“ gegebene Charakterisierung des Grünberger
Weins vorenthalten bleiben:
Nach Karl von Holtei (1798 – 1880, Breslau) gab es
1. den Vier-Männer-Wein. Es sei derjenige, den kein Mensch zu sich nehme, außer
wenn drei ihn festhielten und der vierte ihm den Wein in die Kehle schütte.
2. den Wächterwein, der eng verwandt ist mit dem Wendewein. Wenn man diesen
getrunken habe, müsse man sich jede halbe Stunde in der Nacht vom Wächter
wecken lassen und sich umwenden, damit der Wein nicht ein Loch in den Magen
fresse.
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3. den Strumpfwein. Der sei so scharf, dass er die Löcher in den Strümpfen zusammenziehe.
4. den Kanonenwein. Er sei sogar in der Lage, das Zündloch eines Geschützes zu verengen.
5. Und außerdem gebe es noch den Schulwein. Dieser werde Kindern gegeben, wenn sie
nicht zur Schule gehen wollen. Zeige man ihnen diese Sorte, würden sie freiwillig gehen.
Der Grünberger Heimatdichter Paul Petras, dessen Grab in Kühnau noch besteht, tröstete
aber seine Landsleute mit seinem 1926 erschienenen Gedicht:
Grünberger Märchen
„Weißt du auch, mein schönes Kind,
Weißt du auch, was Märchen sind?
Märchen sind poet’sche Akte,
Die ein Mensch im Wahn vollbrachte,
Die nicht zu beweisen sind,
Das sind Märchen, liebes Kind.
Wenn zum Beispiel Rheinweinschlemmer
Oder Sektschlampampen sagen,
Grünberger Wein sei furchtbar sauer,
Er sei kaum zu ertragen,
Dann, ihr Ännchen, Martchen, Klärchen,
Denkt: es ist ja nur ein Märchen.“
Es ist schön, dass es heute
einige Personen gibt,
die den Weinanbau wieder
aufgenommen haben.
Gudrun Lintzel

Zielona Góra – wcześniej miasto wina, cz. 5/5
(Ciąg dalszy tekstu o tradycji winiarskiej w dawnej Zielonej Górze)

Mimo znacznego ryzyka uprawy winorośli w regionach północnych i wschodnich uprawa ta
podtrzymywana była aż do roku 1945. Sadzonki wrażliwe na mrozy klimatu kontynentalnego
padły po silnych mrozach. Szanse powodzenia przy uprawie winorośli zaczynają się przy
temperaturze przeciętnej wynoszącej 9 st. C, przy czym średnia temperatura najcieplejszego
miesiąca winna wynosić 18,5 st. C, a najzimniejszego: 4 st. C. Takie temperatury nie często
trafiały się w Zielonej Górze. Niekorzystne temperatury łagodzone były przez różne miejscowe
uwarunkowania:
Od północy wzgórza świebodzińskie zatrzymywały zimne wiatry. Do tego dochodziło to, że
gleba ukształtowana była przeważnie z grubej warstwy dyluwialnego piasku (margiel, żwir,
piasek, torf), pod którym znajdowała się glina. Ta gleba jest wprawdzie uboga w składniki
pokarmowe i nie utrzymuje wilgoci, ale bardzo szybko się nagrzewa i odbija silnie światło i
ciepło, dzięki czemu sadzonka rozwija się szybko, a grona poniekąd są „ugotowane” do
dojrzałości. Jałowość gleby warunkowała uprawę niską („dla krasnali”), co również umożliwiało
wykorzystanie odbitego światła słonecznego; okopywanie tego piasku jeszcze bardziej
wzmacniało działanie światła.
Ciąg dalszy s.5
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Mimo ogromnego znoju podtrzymywali Zielonogórzanie uprawę winorośli. Uprawiane były
przede wszystkim odmiany Silvaner, Riesling, Korzenny traminer i Niebieski późny burgunder.
Zielonogórzanie świętowali swoje wino ze swoim winem. Doroczne święto wina, obchodzone
jeszcze dzisiaj, nie było jedyną okolicznością dla raczenia się winem, po prostu szło się „na
wino”, gdyż winiarze zapraszali na kieliszek wina wywieszając na zewnątrz domu wieniec
upleciony z winnych witek, a goście latem zasiadali w cieniu włoskiego orzecha, a zimą w
przyjemniej izbie mieszkalnej.
W Zielonej Górze było i jest muzeum wina. Ono powstało ze zbiorów handlarza winem Opitz’a i
opisuje przykładowo rozwój produkcji od kadzi deptanej do młyna winiarskiego.
Do roku 1945 był w Zielonej Górze Zdrój z winiarką, po którym pozostały tylko zdjęcia; jaki los
go spotkał – nie wiadomo. Pomnik ten był dziełem Arnolda Kramer’a, a modelem winiarki była
Zielonogórzanka Emma Hein.
Gdy już się nieco więcej wie o historii i jakości zielonogórskiego wina powinno się być
ostrożniejszym w wypowiadaniu o nim złych uprzedzeń, aczkolwiek szkalowane jako okropnie
kwaśnie – było jednocześnie miłym powodem do satyrycznych wierszy.
Nie należy więc ukrywać przed Państwem charakterystyki zielonogórskiego wina zawartej w
farsie Karola von Holtei „Trzydzieści trzy minuty w Zielonej Górze albo Połowa drogi”:
Wg Karola von Holtei (1798-1880, Wrocław) były jakoby następujące wina zielonogórskie:
1. Wino na czterech chłopa. To było takie, którego żaden człowiek nie pił za wyjątkiem
sytuacji, kiedy trzech chłopa mocno kogoś trzymało, a ten czwarty wlewał mu w gardło
owe wino.
2. Wino stróża, blisko spokrewnione z winem obrotu. Jeżeli człowiek napił się tego wina,
musiał sobie zamawiać u stróża budzenie w nocy co pół godziny, aby się obrócić,
unikając w ten sposób zagrożenia, że wino wyżre mu dziurę w żołądku.
3. Wino pończoszne, które było takie ostre, że ściągało dziury w pończochach.
4. Wino armatnie. Było ono w stanie nawet zawęzić przewód zapłonowy armaty.
5. Ponadto było jeszcze wino szkolne. To wino podawano dzieciom, gdy te nie chciały
pójść do szkoły. Starczyło pokazać im ten rodzaj wina, a one od razu szły dobrowolnie.
Zielonogórski piewca swej okolicy Paweł Petras, którego grób znajduje się jeszcze w
Chynowie, pocieszał jednak swoich ziomków wierszem, który ukazał się w roku 1926:
Zielonogórskie baśnie
„Czy ty wiesz, me piękne dziecko,
Czy ty wiesz, co to są baśnie?
Baśnie – to poetyckie akty,
Które człowiek w urojeniu stworzył,
Które nie są do udowodnienia,
To są właśnie baśnie, drogie dziecko.
Gdy na przykład pijak reńskiego,
Lub pijaczyna szampana mówią,
Jakoby zielonogórskie było strasznie kwaśne,
Że jakoby nie da się go znieść,
Wtedy wy Aneczki, Marteczki, Klarusie
Pomyślcie: to przecież tylko baśń.”
To piękne, że również dziś znajdują się osoby, które znowu podjęły się uprawy winorośli.
Gudrun Lintzel (w tłumaczeniu Jana Grzegorczyka)
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Weinfest in Grünberg / Zielona Góra 2012

Große Unterstützung
Am Samstag, den 08. September 2012 übergab die Stadt ihre Torschlüsse in die Hände des Bacchus.
Die hiesige Gesellschaft der deutschen Minderheit schließt sich – wie jedes Jahr – in die
Organisationsarbeiten der Veranstaltungen ein, die alle zusammen den Effekt geben, dass durch 8
Tage eine außerordentlich festliche Atmosphäre in der Stadt herrscht.
Der Veranstalter (die Stadtverwaltung) stellte unserer Gesellschaft die Hauptbühne, die auf
dem Ring erstellt wurde, schon am Tag der Eröffnung des Weinfestes zu Verfügung, und zwar in
den besten Stunden, also von 16:00 bis 17:15. Der ordnungsgemäß bekleidete Bacchus rief auf die
Bühne unseren Ehrengast, Herrn Peter Eck, Konsul der BRD in Oppeln/Opole. Sein humorvoller,
kurzer Auftritt, angepasst an das lustige Klima vor der Bühne, wurde mit großem Applaus
verabschiedet. Der Auftritt des Konsuls war völlig dem Titel, den wir unserem Teil der
Veranstaltung gegeben haben: „Die deutsche Weintradition hat sich behauptet“, gleichgesinnt. Die
positiven Änderungen in der Mentalität der heutigen Bewohner unserer Stadt, die sich während
den letzten Jahren beobachten lassen, werden schön durch die Illustrationen auf der ersten Seite
der Infobroschüre des Festes dargestellt; es sind Bilder eines gegenwärtig in Grünberg schöpfenden
Künstlers. Diese Änderungen bringen Freude, aber wir wissen alle, dass wir immer noch auf dem
Auftaktstück des Weges sind, der zu voller Versöhnung der Deutschen und Polen führen sollte. Wir
betreten den Weg beharrlich und achten jeden Schritt, den es uns gelingt in dieser Richtung zu
machen, und bei all denen, die uns auf diesem Wege unterstützen, bedanken wir uns herzlichst.
Wir sind der Meinung, dass eigentlich nicht zu überschätzen sind solche Positive, wie persönliche
Besuche des Herrn Konsuls aus Oppeln/Opole, oder der bisschen frühere Besuch des Botschafters
der BRD in Warschau/Warszawa, Herrn Rüdiger Freiherr von Fritsch. Solche Besuche erleichtern
der Herrschaft der Stadt und Region die positiven Elemente des Bestehens auf unserem Gebiet von
institutionellen Strukturen der deutschen Minderheit zu erblicken. Mit Freude konnten wir
feststellen, dass die Bereitschaft der Machtbesitzer mit uns Gespräche aufzunehmen über Themen,
die wichtig sowohl für die Minderheit, wie auch für die Region wichtig sind, nach dem Besuch des
Botschafters wesentlich gesteigert ist. Auf unsere Einladung, sich am Weinfesttisch zu setzen, an
dem u.a. Herr Konsul Peter Eck, die Professoren der Grünberger Universität (Frau Prof. Dr.
Bernadetta Nitschke, Herr Prof. Dr. Slawomir Kufel) sitzen werden, sind die Herren: Romuald Kren,
Vizemarschall der Lebuser Woiwodschaft und Dariusz Lesicki, Vizepräsident der Stadt
Grünberg/Zielona Góra in unsere Räumlichkeiten angekommen. Die Gespräche konzentrierten sich
natürlich nicht nur auf die Qualität der Weine, die aus heimischen Weintrauben hergestellt
wurden. Die weinfestliche Stimmung des Jahres A.D. 2012 scheint zu versprechen, dass die
Tätigkeitsbedingungen der deutschen Minderheit in Grünberg sich verbessern werden. Wir wollen
nichts verhexen, desto werden wir keine Einzelheiten verraten, aber ohne Unterstützung seitens
der Botschaft und des Konsulats wären unsere Chancen viel kleiner.
Wir danken auch dem Konsulat in Oppeln für die finanzielle Unterstützung, dankdessen unsere
„Grünberger Band“ mit einem Repertoire von deutschen Liedern hervortreten konnte. Unsere
Bühnezeit war zu kurz um volle Musikkunst der Band vorzustellen, aber für unser Lieblingslied „Die
Grünberger Tradition“ musste genug Zeit bleiben – und es blieb!
Jan Grzegorczyk
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Winobranie w Zielonej Górze 2012

Ogromne wsparcie
W sobotę 08.września 2012 r. Zielona Góra oddała klucze miasta w ręce Bacchusa.
Miejscowa mniejszość niemiecka – jak co roku – włącza się w organizację imprez, które
wszystkie razem sprawiają, że przez 8 dni w mieście panuje iście świąteczna atmosfera.
Organizator (Urząd Miasta) udostępnił dla naszego Towarzystwa główną, wybudowaną na
rynku scenę już w dniu rozpoczęcia Winobrania, w najlepszych godzinach, tzn. od 16:00 do
17:15. Należycie przystrojony Bacchus zaprosił na scenę naszego honorowego gościa, pana
Petera Eck’a, Konsula RFN w Opolu. Jego pełne humoru krótkie wystąpienie, adekwatne do
wesołego klimatu panującego już przed sceną, spotkało się z ogromnym aplauzem. Wystąpienie
pana Konsula w pełni współbrzmiało z tytułem, jaki nadaliśmy naszej części imprezy: „Die
deutsche Weintradition hat sich behauptet – Niemiecka tradycja winiarska zachowała się”. O
pozytywnych zmianach w mentalności dzisiejszych Zielonogórzan, jakie na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat można zaobserwować, świadczy pięknie chociażby pierwsza strona informatora
winobraniowego, do którego wybrano obrazy współcześnie tworzącego w Zielonej Górze
artysty. Te zmiany cieszą, choć nie ma co ukrywać, że ciągle jeszcze jesteśmy na początku drogi,
która ma doprowadzić do całkowitego pojednania między narodem polskim i niemieckim.
Wytrwale kroczymy tą drogą i cenimy sobie każdy krok, który udaje nam się postawić w
obranym kierunku, a wszystkim tym, którzy nas na tej drodze wspierają, wyrażamy nasze
serdeczne podziękowania. Uważamy, że wręcz nie do przecenienia są takie pozytywy, jak
osobiste wizyty w Zielonej Górze pana Konsula z Opola, czy – nieco wcześniejsza – wizyta
Ambasadora RFN w Warszawie pana Rüdiger’a Freiherr von Fritsch’a. Wizyty te pomagają
włodarzom miasta i regionu dostrzegać pozytywne elementy w tym, że na naszym terenie
funkcjonują zinstytucjonalizowane struktury mniejszości niemieckiej. Z przyjemnością
stwierdzamy, że gotowość władz do podjęcia rozmów na istotne dla mniejszości tematy, ważne
też dla regionu jako całości, po wizycie pana Ambasadora wyraźnie wzrosła. Na nasze
zaproszenie, by usiąść przy jednym winobraniowym stole, przy którym usiądą m.in. pan Konsul
Peter Eck, profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego (pani prof. dr hab. Bernadetta Nitschke,
pan prof. dr hab. Sławomir Kufel) przybyli do naszej siedziby Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego pan Romuald Kreń oraz Wiceprezydent Zielonej Góry pan Dariusz Lesicki. Rozmowy
oczywiście nie koncentrowały się jedynie na ocenie jakości degustowanego wina,
wyprodukowanego z miejscowych winogron. Winobraniowy nastrój A.D. 2012 zdaje się
zapowiadać, że warunki działania mniejszości niemieckiej w Zielonej Górze ulegną poprawie.
Nie chcemy niczego zapeszyć, więc nie będziemy zdradzać szczegółów, ale bez wsparcia
udzielonego nam ze strony Ambasady i Konsulatu byłyby nasze szanse dużo mniejsze.
Chcemy też podziękować Konsulatowi w Opolu za finansowe wsparcie koncertu
winobraniowego, dzięki czemu mógł się zaprezentować nasz zespół muzyczny „Grünberger
Band”, który wystąpił z repertuarem piosenek niemieckich. Nasz czas sceniczny okazał się zbyt
krótki, aby w pełni pokazać profesjonalizm i kunszt muzyczny zespołu, ale dla naszej ulubionej
piosenki „Die Grünberger Tradition – Zielonogórskie tradycje” czasu nie mogło zabraknąć – i nie
zabrakło!
Jan Grzegorczyk
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Im Jahre 2012 wurde mit Gymnasium Nr. 6 in Grünberg, wo innovative Programme des
Deutschunterrichts realisiert werden, eine unmittelbare Zusammenarbeit angeknüpft. In dieser Schule
arbeiten Lehrer, die unserer Gesellschaft angehören; auch viele Eltern der Schüler, die das Gymnasium
besuchen, sind unsere Mitglieder. Die Initiativen der Schule werden wir durch gemeinsame Projekte
unterstützen, wie auch den Deutschunterricht, der dort auf sehr hohen Niveau steht.
Untenstehendes Projekt „Warum Deutsch?“ wird gegenwärtig in dem Gymnasium realisiert.
Bolesław Gustaw Bernaczek

Programminnovation
der deutschen Sprache
Warum Deutsch?

„Warum Deutsch” ist ein Deutschunterrichtsprogramm, das für die gymnasialen Schüler in den
Europaprofilklassen / 1 – 3 / mit erweitertem Deutschunterricht vorgesehen wurde. Es wird
wöchentlich in 5 Unterrichtsstunden in Sprachgruppen realisiert. Dieses Programm ist
bildungsvorschriften- und bildungszielgemäß und ist auf das Kerncurriculum – nach der Verordnung
des Bildungsministeriums vom 23.12.2008 auf dem Lehrplan der vorschulischen Erziehung der
Allgemeinbildung in einzelnen Schulformen / GBL vom 2009 Nr. 4.P. 17/ und auf die vom Zentralen
Prüfungsamt bearbeiteten Standards von Prüfungsanforderungen bezogen. Die im Programm
enthaltenen Voraussetzungen sollen die Schüler darüber aufklären, welche große Rolle heute
Fremdsprachenkenntnisse spielen, und das soll sie zu einem intensiven Deutschlernen motivieren.
Die Unterrichtsthemen entsprechen den im Deutschlehrbuch „AHA Neu“ von Anna Potapowicz und
Krzysztof Tkaczyk enthaltenen Lerninhalten. Die Programmneuerung wurde von zwei
Deutschlehrerinnen auf Grund ihrer jahrelangen Erfahrungen mit Schülern unterschiedlichen
Wissensniveaus und unterschiedlicher Sprachfähigkeiten bearbeitet. Diese Innovationsidee ist auf
der Basis von Beobachtungen entstanden, die zeigen, dass die Zahl der nach der Grundschule
Deutsch weiter lernenden Schuler immer geringer wird. Obwohl die Stadt in der Nähe der Grenze
liegt, die Schuler viele Reisemöglichkeiten nach Deutschland haben und auch von guten Lehrern
unterrichtet werden, sinkt die Zahl der Deutsch lernenden Schuler zunehmend.
Nach einer unter den Deutschlehrern der Grundschulen durchgeführten Erkundung kann man
feststellen, dass die deutsche Sprache heute für die Schuler nicht mehr attraktiv ist. Deswegen
haben die Programmverfasserinnen beschlossen, den Schülern ein neues Angebot vorzuschlagen,
das für sie lernenermutigend wäre. Das erwartete Ergebnis der eingeführten Innovation ist eine
Interessensteigerung der Schüler und ihrer Eltern, die deutsche Sprache im Gymnasium zu wählen
und zu lernen. Sie sollen auch für die praktische Verwendung der Sprache in alltäglichen Situationen
interessiert werden. Die Steigerung des Interesses soll so erfolgen, dass sich die Schüler für das
Leben Gleichaltriger in anderen Europaländern interessieren und Lust auf Kommunikation in der
deutschen Sprache bekommen. Sie haben die Möglichkeit, im Rahmen von Schulpartnerschaften
Kontakte mit den Jugendlichen aus den deutschsprachigen Ländern per E-Mail oder Brief
aufzunehmen. Das Programm ermöglicht den Schülern eine Weiterbildung in Deutschland und wird
vielleicht ein Grund für ihre Zukunftspläne sein, einen interessanten Arbeitsplatz auf dem Gebiet
deutschsprachiger Länder finden zu können. Alle die oben genannten Möglichkeiten bestehen
dank der günstigen Lage unserer Stadt. Die Verwirklichung aller Vorhaben mit einer aktiven
Mitarbeit der Schüler fördert die Verbesserung der Qualität unserer Schule, besonders im Bereich
des Deutschunterrichts.
Fortsetzung S.9
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Grundsätze der Innovation
Die Innovation soll die 1. Klasse mit europäischem Profil im Schuljahr 2012/2013 und dieselbe
Klasse in 2013/2014 und 2014/2015 umfassen und das Beherrschen der deutschen Sprache
betreffen. Die Neuerung erfordert, dass die Klasse in Gruppen wöchentlich 2 zusätzliche
Deutschstunden im dreijährigen Lernprozess zur Verfügung hat. Die Verwirklichung soll aus den
Mitteln der sg. Direktorstunden finanziert werden und im Rahmen des Schulplanes nach dem
Lehrergesetz/ Art. 42 Gs. 2 Pkt. 2 / GBL vom 2006 Nr.97 P.674 mit späteren Änderungen/. Für die
Innovation werden der Lehrplan von Paweł Piszczatowski – „Lehrplan für Deutschunterricht im
Gymnasium für Anfänger und Weiterlernende” und das Deutschlehrbuch von Anna Potapowicz i
Krzysztof Tkaczyk „AHA Neu“ für die 1 - 3 Klassen, Zulassungsnummer 86/1-6/2009 modifiziert.
Das Programm ist für Schüler, die:
- an dem Thema „Europa“ interessiert sind,
- ihre Kommunikationsfähigkeiten in der deutschen Sprache in einem intensiven
Sprachtraining im Unterricht und in persönlichen Kontakten mit Deutschen vervollkommnen
wollen,
- an dem Leben der Jugendlichen in anderen Ländern interessiert sind,
- die Kultur der deutschsprachigen Länder kennen lernen wollen.
Innovationsziele
Das Hauptziel des Projekts ist, die Schüler zu überzeugen, welch wichtige Rolle die
Fremdsprachenkenntnisse auf dem Grenzgebiet spielen und welche Vorteile sich aus diesen
Fähigkeiten ergeben. Alle vorgenommenen Maßnahmen sollen die 13 -15 jährigen Jugendlichen zur
Verbesserung
ihrer
Sprachkenntnisse
motivieren
und
zur
Entwicklung
ihrer
Verständigungsfähigkeiten in der deutschen Sprache mobilisieren. Indem die modernen Medien –
Computer und Internet – benutzt werden, sollen Schüler aus verschiedenen Quellen Informationen
nicht nur suchen, ordnen und verwenden, sondern ihre Interessen entwickeln, neue
Bekanntschaften zu schließen. Sie sollen sich auch amüsieren und neues Wissen über die Kultur,
Lage, Geschichte und regionale Traditionen der Partnerschule gewinnen. Die Schüler sollen die
Umwelt, wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage der Länder vergleichen . Das Gestalten der
Fähigkeit, das Wissen selbst zu erobern und selbst eine Entscheidung treffen zu können, soll bei
ihnen Selbstbewusstsein, Offenheit und Toleranz im Kontakt fördern. Beharrlichkeit, gute
Arbeitsgestaltung, Disziplin, Sorgfalt, Gruppenarbeitsfähigkeit sollen zur allgemeinen Entwicklung
des Schülers beitragen. Durch diese Handlungen werden alle in der heutigen Welt nötigen
Fähigkeiten und das Benehmen entwickelt, die erforderlich sind, abgesehen davon, in welchem
Tätigkeitsbereich sie in ihrem Erwachsenenleben beruflich tätig sein werden. Damit erfüllt die
Innovation ihre erzieherische Funktion und beeinflusst die emotionale Entwicklung der Schüler.
Dieses Projekt betrifft nur die Schulbildung und ihre Rolle ist, ihr Niveau zu erhöhen und die
europäische Auswirkung zu stärken.
Allgemeine Ziele
-

bei den Schülern die interkulturelle Kompetenz ausrichten,
aktive, offene und tolerante Haltung gestalten,
Gruppenarbeitsfähigkeit entwickeln,
Kommunikationsfähigkeit in der deutschen Sprache entwickeln,
Interessen für Europa erwecken,
die Schüler lernen die Probleme bemerken, formulieren und losen,
eigene Initiativen und Gedanken beim Problemelösen darstellen,
Fortsetzung S.10
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-

Fähigkeiten üben: logisches Gedanken, Argumentieren, Klassifizieren, Definieren,
Zum selbständigen Planen und zum angemessenen Handlungsentscheidungstreffen anleiten.

Die obergenannten Ziele werden unter anderen im Bezug auf vier Sprachfertigkeiten: Sprechen,
Lesen, Schreiben und Hörverstehen realisiert.
Detailsziele
Die Entwicklung der Fähigkeiten und Handeln im Bereich der Sprachfähigkeiten wird fortgeführt:
Hörverstehen
-

einen authentischen Hörtext verstehen,
eine Kommunikationssituation verstehen,
in der Aussage den allgemeinen Sinn verstehen,
im Text ausgewählte Informationen aussuchen,
in Texten, Dialogen, Aussagen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad Detailinformationen
aussuchen,
die Art des Textes bestimmen.

Sprechen
- Fragen stellen und beantworten,
- Kurze aber wesentlich kohärente Aussagen formulieren,
- Eigene Meinungen darstellen und begründen,
- Die Menschen, Sachen, Platze, Tätigkeiten beschreiben,
- Die richtige Aussprache berücksichtigen.
Leseverstehen eines authentischen Textes
- Unterschiedliche Texte verstehen,
- Die Leitidee im Text bestimmen,
- Die ausgewählten Informationen aussuchen,
- In verschiedenen Texten, Dialogen, Aussagen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad
Detailinformationen aussuchen,
- Die Art des Textes bestimmen.
Schreiben
- Die Umfragen und Fragebogen bilden und ausfüllen,
- Kurze aber wesentlich kohärente schriftliche Aussagen formulieren,
- Die Menschen, Sachen, Plätze, Tätigkeiten schriftlich beschreiben,
- Die Rechtschreibung berücksichtigen.
Inhalte und erwartete Ergebnisse
Die Fremdsprachenkenntnisse sind heute eine nötige Bedingung für eine aktive, volle Teilnahme
der Jugendlichen an der europäischen und globalen Gesellschaft. Die Förderung der Sprachvielfalt
ist einer der Prioritäten der EU. Als Grundziel beim Fremdsprachenerlernen ist eine erfolgreiche
Verständigung im Sprechen und im Schreiben. Eine Priorität für den Schüler ist also die Fähigkeit
verschiedene Kommunikationsziele zu erreichen. In der Innovation „Warum Deutsch“ wurden vor
allem die Detailanforderungen des Kerncuricullums durch die zusätzliche Lexik und interessante
Formen und Arbeitsmethoden verwendet, die den Schülern das im Unterricht eroberte Wissen in
der Praxis, in alltäglichen Situationen auszunutzen ermöglichen. Außerdem wurde ein zusätzlicher
Teil, der das Landeskunde der deutschsprachigen Länder betrifft, eingeführt. Er wird immer im
September verwirklicht. Die Programminhalte der Innovation wurden auf Grund des Kerncuricullus
für die dritte Etappe der Allgemeinbildung bearbeitet.
Agnieszka Węgrzyn, Elwira Miczyńska
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W roku bieżącym nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze,
które realizuje innowacyjne programy nauczania języka niemieckiego. W szkole tej pracują
nauczyciele należący do naszego Towarzystwa oraz wielu rodziców uczniów uczęszczających do tej
szkoły, są członkami naszego Towarzystwa. Będziemy wspierali te inicjatywy poprzez wspólne
projekty kulturalne oraz naukę języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie w tej szkole.
Poniżej prezentacja projektu „Warum Deutsch” realizowana obecnie przez to gimnazjum.
Bolesław Gustaw Bernaczek

Innowacja programowa z języka niemieckiego
Warum Deutsch?
„Warum Deutsch” to program zajęć z języka niemieckiego, przeznaczony dla uczniów
klasy I-III Gimnazjum o profilu europejskim z rozszerzonym programem języka niemieckiego, który
realizowany będzie w wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy. Program ten jest
zgodny z zasadami i celami edukacyjnymi szkoły wyznaczonymi przez Podstawę Programową —
rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17) oraz standardami wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Treści zawarte w tym programie mają na celu uświadomienie uczniom ogromnej
roli jaką odgrywa w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym, co ma
doprowadzić do zmotywowania ich do intensywnej nauki języka niemieckiego. Tematyka zajęć
została dopasowana do treści zawartych w podręczniku: „AHA Neu” autorstwa Anny Potapowicz i
Krzysztofa Tkaczyka. Innowacja pedagogiczna została opracowana przez dwie nauczycielki języka
niemieckiego na podstawie ich kilkunastoletnich doświadczeń związanych z nauczaniem tego
języka w szkole gimnazjalnej, w klasach zróżnicowanych pod względem poziomu wiedzy oraz
umiejętności uczniów. Pomysł na niniejszą innowację powstał w wyniku kilkuletnich obserwacji
dotyczących coraz mniejszej liczby osób, chcących kontynuować naukę języka niemieckiego po
szkole podstawowej. Mimo przygranicznego położenia naszego miasta, możliwości wyjazdu do
Niemiec oraz bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, liczba uczniów wybierających
język niemiecki sukcesywnie spada. Rekonesans przeprowadzony wśród nauczycieli języka
niemieckiego szkół podstawowych oraz dyrektorów pozwolił stwierdzić, iż język niemiecki jest dla
uczniów obecnie mało atrakcyjny, dlatego twórcy programu postanowili przedstawić uczniom
ofertę, która zachęciłaby ich do nauki tego języka. Przewidywanym efektem wprowadzenia
innowacji jest wzrost zainteresowania uczniów oraz ich rodziców wyborem i nauką języka
niemieckiego oraz praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy w sytuacjach dnia codziennego.
Ponadto wzrost zainteresowania młodzieży życiem rówieśników w innych krajach europejskich
spowoduje chęć komunikowania się w języku niemieckich, nawiązania kontaktów z młodzieżą z
krajów niemieckojęzycznych poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach szkół, drogą
mailową, listowną. Pozwoli również na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej na
terenie Niemiec oraz będzie podstawą do realizacji dalekosiężnych planów jakimi jest możliwość
podjęcia pracy na obszarze krajów niemieckojęzycznych. Realizację wszystkich powyższych
działań umożliwia przygraniczne położenie miasta. Realizacja wszystkich przedsięwzięć przy
aktywnym współudziale uczniów przyczyni się niewątpliwie do podniesienia jakości pracy szkoły,
szczególnie w zakresie nauczania języków obcych.
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Założenia innowacji
Innowacja obejmować będzie klasę I europejską w roku szkolnym 2012/2013 oraz ten sam oddział
klasy II w roku szkolnym 2013/2014 i klasy III w roku szkolnym 2014/2015 i dotyczy języka
niemieckiego.
Innowacja wymaga zwiększenia ilości godzin z języka niemieckiego o dwie godziny tygodniowo dla
klasy w trzyletnim cyklu kształcenia w Gimnazjum z podziałem na grupy, finansowanym ze środków
przeznaczonych na godziny do dyspozycji dyrektora oraz realizowanych w ramach godzin
wynikających z art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
Zmianom poddawany jest program nauczania autorstwa Pawła Piszczatowskiego „Program
nauczania języka niemieckiego w Gimnazjum dla początkujących i kontynuujących naukę” oraz
podręcznik Anny Potapowicz i Krzysztofa Tkaczyka „AHA Neu” dla klasy I–III, nr dopuszczenia 86/1–
6/2009.
Program „Warum Deutsch” powstał z myślą o uczniach:
zainteresowanych tematyką europejską;
pragnących zdobyć umiejętność komunikowania się w języku niemieckim poprzez intensywny
trening podczas lekcji oraz kontaktów w Niemcami;
zainteresowanych życiem rówieśników w innych krajach europejskich;
pragnących poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych.
Cele innowacji
Głównym celem projektu jest ukazanie uczniom, jak ważną rolę odgrywa znajomość języka
niemieckiego w rejonie przygranicznym oraz korzyści wypływających z tej umiejętności. Wszystkie
działania podjęte w projekcie mają motywować młodzież 13-15 letnią do doskonalenia ich
sprawności językowych oraz mobilizować ją do nabywania umiejętności komunikowania się w
języku niemieckim.
Poprzez używanie nowoczesnych narzędzi takich jak: komputer, Internet uczniowie będą nie tylko
poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, ale przede wszystkim
rozwijać swoje zainteresowania, zawierać nowe znajomości oraz przyjaźnie z uczniami innych
krajów, a także bawić się i pozyskiwać nowe wiadomości, dotyczące kultury, położenia, historii oraz
tradycji regionu szkół partnerskich. Uczniowie będą porównywać środowiska, sytuacje gospodarcze
i społeczne państw. Wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
oraz podejmowania decyzji rozbudzi w nich postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur, w
szczególności kultur krajów niemieckiego obszaru językowego. Uczenie wytrwałości, dobrej
organizacji pracy, dyscypliny, staranności oraz pracy w zespole, jak i kształtowanie umiejętności
wyszukiwania swoich mocnych stron przyczyni się również do ogólnego rozwoju ucznia. Dzięki tym
wszystkim działaniom rozwinięte zostaną umiejętności i postawy ucznia, które potrzebne mu będą
jako współczesnemu człowiekowi niezależnie od dziedziny jego działalności, którą zechce
wykonywać w swoim dorosłym już życiu. W związku z powyższym innowacja ta spełnia funkcje
wychowawcze i wpływa na emocjonalny rozwój uczniów. Projekt ten dotyczy wyłącznie edukacji
szkolnej i ma na celu podnoszenie jej poziomu oraz wzmocnienie jej wymiaru europejskiego.
Cele ogólne innowacji:
wykształcenie u uczniów kompetencji interkulturowej;
kształtowanie aktywnej, otwartej i tolerancyjnej postawy;
rozwijanie umiejętności współpracy;
rozwijanie kompetencji komunikacji w języku niemieckim;
zainteresowanie uczniów tematyką europejską;
stosowania nauczania problemowego dla wdrażania uczniów do dostrzegania, formułowania i
rozwiązywania problemów;
kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów;
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ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, argumentowania, klasyfikowania, definiowania;
wdrażanie do samodzielności w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć.
Wyżej wymienione cele realizowane będą między innymi w oparciu o kształcenie czterech
sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu.
Cele szczegółowe
Rozwijanie umiejętności i postaw w zakresie czterech sprawności językowych przebiegać będzie
poprzez:
Rozumienie autentycznego tekstu słuchanego:
rozumienie sytuacji komunikacyjnych;
rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi;
wyszukanie wybranych informacji w tekście;
wyszukanie szczegółowych informacji w różnych tekstach, dialogach;
wypowiedziach o różnym stopniu trudności;
określenie rodzaju tekstu.
Mówienie
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi;
formułowanie krótkich ale w miarę spójnych wypowiedzi;
przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii, racji;
opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, czynności;
stosowanie zasad poprawnej wymowy.
Czytanie autentycznego tekstu ze zrozumieniem
rozumienie tekstów różnego rodzaju;
określenie myśli przewodniej tekstu;
wyszukanie wybranych informacji w tekście;
wyszukanie szczegółowych informacji w różnych tekstach, dialogach;
wypowiedziach o różnym stopniu trudności;
określenie rodzaju tekstu.
Pisanie
konstruowanie i wypełnianie ankiet, kwestionariuszy;
formułowanie krótkich, ale w miarę spójnych wypowiedzi;
przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii, racji;
opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc, czynności;
stosowanie zasad poprawnej pisowni.
Treści i przewidywane osiągnięcia uczniów
Znajomość języków obcych nowożytnych jest warunkiem pełnego aktywnego uczestnictwa
młodzieży w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest
jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Za podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków
obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie.
Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych.
W innowacji „Warum Deutsch” rozszerzone zostały przede wszystkim wymagania szczegółowe
treści nauczania podstawy programowej poprzez dodatkowy materiał leksykalny oraz ciekawe
formy i metody pracy, które pozwolą uczniowi na wykorzystanie zdobytej na lekcjach wiedzy w
praktyce, w sytuacjach dnia codziennego.
Ponadto wprowadzony został dodatkowo nowy dział, który realizowany będzie we wrześniu
każdego roku szkolnego, dotyczący krajoznawstwa krajów niemieckojęzycznych.
Treści programowe innowacji zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia
ogólnego dla III etapu edukacji ogólnej.
Agnieszka Węgrzyn, Elwira Miczyńska
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Nur Ideen bewegen die Welt
Gibt es heutzutage noch Ideen auf der Welt? Wenn ja – welche Ideen sind das? Sind das solche,
die der Nordkoreanische Führer seinen Mitbürgern vermittelt und streng überwacht, damit keine anderen
in „sein“ Land hereinkommen?
In der Mittelschule wurde ich belehrt, dass die Franzosen vor über 200 Jahren entdeckt haben,
dass:
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
die wichtigsten Wegweiser für das neuzeitliche Europa sind.
Keiner kann eindeutig sagen, wo genau die Grenzen der Freiheit liegen. Die neusten Berichte aus
USA schildern uns, was es heiβt Freiheit zu haben, an ein Schieβgewehr zu kommen. Also soll der Staat
jemandem die Freiheit garantieren, einen anderen Mitbürger umbringen zu können? Na gut. Es darf keine
unbegrenzte Freiheit geben. Aber nicht „jemand“, sondern die Machthaber werden die Grenzen der
Freiheit bestimmen – natürlich nach ihrer Meinung, die mit mir nie vereinbart wurde.
Jetzt „Gleichheit“. Wir alle haben vielleicht einen gleichen Magen. „Jemand“ sollte die Welt so
umstellen, dass alle Menschen täglich genau das gleiche zum Essen bekommen, egal, ob es ihnen
schmeckt oder nicht, und egal, ob sie zum Nachschub der Lebensmittel etwas beigetragen haben oder gar
nichts.
Selbst für Jugendliche scheint diese Idee utopisch oder sogar komisch zu sein, aber wenn ich
nicht schlecht informiert bin, ist diese Idee z.B. auf der Insel Cuba immer noch in Kraft..
Vielleicht ist meine Leserin/ mein Leser gespannt, welche Nachteile ich dem letzten „TrojkaBegriff“, also der „Brüderlichkeit“, vorwerfen will. Meine Antwort: der Brüderlichkeit kann man nichts
vorwerfen. Es besteht nur die Frage: warum ist sie so schwer zu erreichen? Wir nehmen es wahr – und
was weiter?
Die meisten von uns lassen den Gedanke nicht zu, als träge Leute bezeichnet zu werden. Und
welche Antwort geben wir auf die Frage:
Hast du irgendwelche Ideen – im gesellschaftlichen Sinne des Wortes?
Sich als ideenloser Mensch bezeichnen zu lassen – das lassen wir nicht zu. Eifrig suchen wir nach der
Antwort: welche Ideen sind meine? Welche Ideen will ich verteidigen? Mein Vorsagen lautet: die
Brüderlichkeit ist meine/ unsere Idee. Die Brüderlichkeit ist ein unbegrenztes Feld, auf dem alle
Gutwilligen beschäftigt werden können.
Sollte jemand sagen: „tut mir leid, aber ich habe keinen Bruder, bloβ eine Schwester“, solch einem
Menschen, befürchte ich, kann schon keiner helfen. Übrigens wäre so was eine seltene Ausnahme, und
mit Ausnahmen soll man nicht diskutieren, die wollen wir lieben.
Vor rund 2000 Jahren wurde Jesus gefragt: „Wer ist mein Mitmensch?“ Ich erlaube mir eine
ähnliche Frage zu stellen: wer ist mein Bruder? Ist das nur ein Mensch, der ausschlieβlich polnisch
spricht? Meine ich, wenn der Mensch dunkelhäutig ist, kann er in keinem Fall mein Bruder sein? Wenn er
nicht (so wie ich) in eine katholische Kirche geht, sondern in eine Moschee, dann ist er auch mein Bruder?
Brüderlichkeit ist – finde ich – keine leichte Aufgabe, und bestimmt finden auch die nächsten
Generationen genug Arbeit auf diesem Felde. Ein Teilchen des Feldes können wir gut in unserer
Gesellschaft bearbeiten. Ich freue mich immer, wenn ich unsere Mitglieder sehe, die gerne in der
Gesellschaft mitwirken, die es verstehen, dass Brüderlichkeit zwischen verschiedenen Nationen in Europa
eine greifbare Sache ist, und man soll, man muss stets in dieser Richtung arbeiten. Würde jemand sagen:
eine Teilnahme z.B.an einem Adventsabend ist doch keine Arbeit, dem widerspräche ich. Er hat wohl
nicht erfasst, was es heiβt „die Gräben vergraben, die Staatgrenzen auflockern“. Eine Annäherung
zwischen den Völkern kommt nicht von selbst und auch nicht, weil dies in den Hauptstädten beschlossen
wurde, sondern weil einige Menschen die anderen als Brüder betrachten wollen und dieses auch können.
Jan Grzegorczyk
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Czy są dzisiaj jeszcze jakieś idee na tym świecie? Jeżeli tak – to co to są za idee? Czy są to
takie, które przekazuje swoim współobywatelom północnokoreański przywódca – obojętnie jak się on
nazywa – i który ściśle nadzoruje, ażeby żadne inne nie dotarły do „jego” kraju?
W szkole średniej nauczono mnie, że Francuzi przed ponad 200 laty odkryli iż:
wolność, równość, braterstwo
są najważniejszymi drogowskazami dla nowożytnej Europy.
Na razie nikt nie potrafi jednoznacznie wskazać, gdzie dokładnie leżą granice wolności.
Najnowsze doniesienia z USA pokazują nam, co znaczy wolność w dostępie do broni. Czyli - czy
państwo ma komuś gwarantować wolność do zabijania współobywateli? No dobrze; zgadzamy się: nie
może być wolności bez ograniczeń. Ale ograniczeniem wolności nie zajmuje się byle kto, lecz ten kto
jest u władzy i czyni to według swego uznania, nigdy nie uzgadniając tego ze mną.
A teraz „równość”. Wszyscy mamy jednakowe żołądki. „Ktoś” prominentny tak świat
przestawił, ażeby wszyscy ludzie dziennie otrzymywali dokładnie to samo do jedzenia, obojętnie czy
im to smakuje, czy nie i obojętnie, czy przyczynili się oni do uzyskania tej żywności, albo bynajmniej.
Nawet dla młodzieży taka idea zda się być utopijną, albo wręcz śmieszną, ale jeżeli jestem
dobrze poinformowany – jest ta idea np. na Kubie ciągle jeszcze rzeczywistością.
Być może moja Czytelniczka/mój Czytelnik są ciekawi, jakie wady chcę zarzucić ostatniemu z
w/w trójki pojęć, mianowicie braterstwu. Moja odpowiedź: idei braterstwa nie można nic zarzucić.
Istnieje tylko pytanie: dlaczego jest ono tak trudno osiągalne? My to dostrzegamy – i co dalej?
Większość z nas nie dopuszcza myśli, by być postrzeganym jako ludzie gnuśni. A jaką
odpowiedź damy na zapytanie:
Czy ty masz jakieś idee – w społecznym sensie tego słowa?
Pozwolić się określić człowiekiem bezideowym – coś takiego oczywiście nie wchodzi w
rachubę, więc gorączkowo szukamy odpowiedzi na pytanie: które idee są moje? Których idei chcę
bronić? Moja podpowiedź: braterstwo jest moją/naszą ideą. Braterstwo jest jakimś bezgranicznym
polem, na którym mogą znaleźć zajęcie wszyscy ludzie dobrej woli. Miałby ktoś powiedzieć: „przykro
mi bardzo, ale ja nie mam brata, tylko jedną siostrę”, no to takiemu człowiekowi już nikt nie pomoże.
Zresztą byłby on rzadkim wyjątkiem, a z wyjątkami nie należy dyskutować, należy je kochać.
Przed ok. 2000 laty spytano Pana Jezusa: „Kto jest moim bliźnim.” Pozwolę sobie postawić
podobne pytanie: kto jest moim bratem? Czy jest to tylko taki człowiek, który mówi wyłącznie po
polsku? Czy uważam, że jeżeli ten człowiek jest ciemnoskóry, to w żadnym wypadku nie może być
moim bratem? Jeżeli on nie chodzi (tak jak ja) do katolickiego kościoła, lecz do meczetu, to jest on też
moim bratem?
Braterstwo nie jest – tak uważam – łatwym zadaniem i na pewno znajdą również następne
pokolenia dość roboty na w/w polu. Kawałeczek tego pola możemy dobrze uprawiać w naszym
Towarzystwie. Zawsze cieszę się, gdy widzę naszych członków, którzy chętnie działają w
Towarzystwie, którzy to rozumieją, że braterstwo pomiędzy różnymi narodami w Europie jest rzeczą
do osiągnięcia i trzeba, wręcz musi się stale w tym kierunku pracować. Miałby ktoś powiedzieć: udział
np. w wieczorze adwentowym nie jest przecież żadną pracą; z tym się nie zgodzę. Ów chyba nie pojął,
co znaczy „zakopać okopy, poluźnić granice państw.”
Zbliżenie między narodami nie przychodzi samo z siebie, ani też dlatego, bo uzgodniono to w
stolicach, lecz dzięki temu, że pojedynczy ludzie chcą innych jako braci postrzegać, i coś takiego
umieją.
Jan Grzegorczyk
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