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Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. i Administracji w Warszawie 

Mieczysław Ostrowski – Mein Grünberg 
 
Grünberg, das Grünberg, das ist meine Stadt, 
Wie schön heiter ist die Natur der Stadt. 
So wie ein junges Mädchen schön und nett;   
Ihr zur Verfügung zu sein, das hat Zweck! 
 
Refrain:   
Guck auf die Leuten, komm auf die Straßen, 
Sieh Weinberge über alle Maßen! 
Frage nach, höre zu, nimm alles wahr! 
Dann bist du überzeugt: alles ist klar. 
 
Piastenhöhe, Fußzone, Palmenhaus,  
Die große Schwimmhalle, schönes Rathaus, 
Das alles sollst du seh’n und bewundern, 
Dann kannst du auch alles bevormunden.      
 
Refrain   
 
Grünberg, das Grünberg, die Stadt der Kultur, 
Der Wissenschaft, der Finanzen, der Kultur; 
Du hast, was mein’ Blick auf dich anlockt,  
Und du hast auch für mich ein Angebot. 
 
Refrain 
 
Hier fand ich Platz für mich, für meine Welt, 
Für Freunde, hier fühle ich mich bewegt. 
Ich wohne hier seit mehreren Jahren; 
Ich möchte die Stadt immer so haben. 
 
Refrain 
 

Mieczysław Ostrowski „Moja Zielona Góra” 
 
Zielona Góra, Zielona Góra 
Jaka pogodna jest jej natura. 
Tak jak dziewczyna młoda i miła 
Piękno i urok – jakaż to siła. 
 
Refren: 
Popatrz na ludzi, wyjdź na ulice 
Dokoła miasta objedź winnice 
Popytaj, posłuchaj, przyjrzyj się sam 
Przekonasz się wtedy, że rację mam. 
 
Palmiarnia, deptak, Wzgórza Piastowskie 
Basen i hala przy Sulechowskiej 
Ratusz i teatr, kościołów wieże 
I parę innych rzeczy się zbierze. 
 
Refren 
 
Zielona Góra, Zielona Góra 
Biznes, finanse, sport i kultura 
Czymś swoim, czymś własnym przyciąga wzrok 
I rośnie, rozkwita z roku na rok. 
 
Refren 
 
Tu moje miejsce, cały mój świat 
Wszystkie radości, wzruszenia, żale 
Mieszkam w tym mieście czterdzieści lat 
Zmieniać cokolwiek nie chcę już wcale. 
 
Refren 
 
 

 

1 
 



  
 

 

Ein Gespräch 
 

 
 

 
 
Einführung: Herr Wiesław Geisler (W.G.) ist unser Mitglied seit 15 Jahren. Mit ihm spricht 
Jan Grzegorczyk (J.G.), der ihn und seine Schwester im Jahre 2000 in unsere Reihen 
eingeführt hat. 
 
  
 
J.G. Ist bei Ihnen die Depression in der Zeit zurückgekehrt, als Sie gemäß des Gerichtsurteils 
in das psychiatrische Krankenhaus geschickt worden sind? 
W.G. Nein. Ich habe von meiner früheren Depression fast vergessen, und die Ärzte haben sie 
bei mir auch nicht diagnostiziert, sie haben mir dagegen vorgeworfen, ich habe 
Hirngespinste, die sie intensiv begannen, sie bei mir zu heilen, indem sie mir mittels Spritzen 
so starke Beruhigungsarzneien einspritzten, infolgedessen ich ohnmächtig wurde und sie 
mussten mich reanimieren.  
J.G. Ich weiß, dass das Krankenhaus verpflichtet ist, in halbjährigen Abständen dem Gericht 
ein Gutachten über den Gesundheitszustand des Patienten, der sich gemäß des 
Gerichtsurteiles in s.g. Internation befindet, zu überweisen. Hat das Hospital solche Gutachten 
an das Gericht geschickt? 
W.G. In den ärztlichen Gutachten wurden meine s.g. Hirngespinste so dargestellt, dass: 
-    wenn ich erzähle, dass ich wegen meiner deutschen Abstammung gefoltert wurde – das 
     sind nur reine Hirngespinste; die Ärzte wissen, dass das reine Unwahrheit sei, 
-    wenn ich behaupte, ich bin psychisch gesund und brauche nicht geheilt zu werden – 
sowas 
     sagt doch jeder psychisch Kranke, und dies ist doch der beste Beweis über die bestehende 
     Krankheit, 
-    wenn ich freigelassen werde, kann ich straffällig werden, deswegen – zugunsten der 
     Gesellschaft – soll ich weiter hinter den Gittern sitzen. 
Das Gericht, indem es ein Gutachten bekommt, wo berichtet wird, dass ich zwangsweise 
Heilung verweigere, dann heißt es, ich bin eine Bedrohung für die Gesellschaft; aufgrund 
solches Gutachtens entscheidet das Gericht sorgenlos, mich weiter in der Internation zu 
halten. 
J.G. Also wegen s.g. „Auseinandersetzung“ im Treppenhaus mussten Sie über 5 Jahre hinter 
den Gittern sitzen! 
W.G. Leider so wirkt in Polen die Rechtsprechung, und besonders wenn es in angegebener 
Sache zu einer Kupplung mit den Gesundheitsbehörden kommt. Als Beispiel dient hier der Fall 
von Herrn Broll oder von mir, aber bestimmt gibt es noch viele andere mehr. Hätte das 
Gericht mich in den Knast geschickt, anstatt mich „gnädig“ zwischen die Verrückten zu 
setzen, könnte ich im Gefängnis für mein „Verbrechen“ höchstens zwei Jahre sitzen, dazu 

Fortsetzung 

2 
 



hätte ich Chancen auf bedingte Freilassung. Im psychischen Krankenhaus ist der Patient völlig 
von der Stimmung des Arztes abhängig; meint er, der Patient könne auf freiem Fuß „was tun“, 
dann lässt er ihn lieber hinter den Gittern. Es gibt keine feste Regeln, nach deren der Arzt zu  
 
 
seiner Überzeugung kommen soll. Ich möchte hier erinnern, dass unser Vorsitzender 
Boleslaus Bernaczek mit Ihnen den Oberarzt wegen meiner Sache besucht haben. Euer Besuch 
hat mich sehr gefreut, aber ich bin nicht sicher, ob dies nicht eine „Bären- Gefälligkeit“ war, 
weil sich wieder erwiesen hat, dass die Deutschen verteidigen einen aus ihren Reihen.                
J.G. Seit einigen Monaten sind Sie auf freiem Fuß; als ich es erfuhr, war ich sehr glücklich, 
aber auch leicht überrascht, weil alle meine bisherigen Bemühungen, die ich in Vereinbarung 
mit Ihnen unternommen habe, um Ihnen zu helfen, sind gescheitert worden. Vielleicht ist es 
zweckmäßig, sie hier zu nennen: 
a)  die Widersprüche gegen die Gerichtsurteile, die ich in Ihrem Namen geschrieben habe, 
b)  meine persönliche Teilnahme – als Gesandter der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der 
Deutschen Minderheit -  in den Gerichtsverfahren der ersten und zweiten Instanz,  
c)  Überweisung Ihrer Sache: 
 - zuerst an den Menschenrechtler in Warschau, 
 - an das Fernsehprogram „Staat im Staat“ 
 - dann an das Europäische Tribunal der Menschenrechte in Straßburg, 
 - weiter an den Generalstaatsanwalt und 
 - sogar an den Abgeordneten im Europaparlament Janusz Wojciechowski. 
Alles war umsonst – und plötzlich erfahre ich, Sie sind auf freiem Fuß, also mein durch die 
Jahre aufgewachsener Pessimismus ist endlich zerstört worden. 
W.G. Ich kann nicht erraten, ob vielleicht welche von den o.g. Institutionen irgendeinen 
Einfluss auf die Änderung des Gerichtsverhaltens hatte. Vermutlich der Fall vom Herrn Broll, 
der in den Medien so laut wurde, hat dazu geführt, dass – erstens – das ärztliche Gutachten 
milder geschrieben worden war, und – zweitens – auch das Gericht tiefer über meine Sache 
nachgedacht hat. 
J.G. Vielleicht erfahren wir das nie. Wir freuen uns aber sehr, dass die Qual eines Lebens in 
überfühlten Sälen in solcher Anstalt, wo der Patient hauptsächlich deswegen gehalten bleibt, 
weil das Krankenhaus für ihn Gelder aus der Krankenkasse bezieht, und wo zu Schlägereien 
und Angriffen seitens der wirklich kranken Patienten vorkommt – dass das alles endlich ein 
Ende gefunden hat. 
W.G. Ja, aber die nicht meiner Schuld verlorene Jahre, und die beschädigte Gesundheit, die 
wird mir keiner zurückerstatten. 
J.G. Jetzt aber bedanke ich mich für die Ankunft in unser Büro und für das Gespräch; für die 
Zukunft wünsche ich Ihnen viel Erholung, Gesundheit, aber auch Lust, weiter in unserer 
Gesellschaft aktiv zu bleiben!   
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Pewna rozmowa 
 

 
 
 

 
 
Wprowadzenie: Pan Wiesław Geisler (W.G.) jest naszym członkiem od 15 lat. Rozmawia 
z nim Pan Jan Grzegorczyk (J.G.), który wprowadzał go oraz jego siostrę w nasze szeregi 
w 2000 roku. 
 
 
 
J.G. Czy depresja wróciła do Pana wtedy, kiedy mocą wyroku sądowego wysłano Pana do 
zakładu psychiatrycznego? 
W.G. Nie. O swojej wcześniejszej depresji prawie już zapomniałem, a lekarze też jej u mnie 
nie zdiagnozowali; zarzucili mi natomiast, jakobym miał urojenia, więc zaczęli mnie 
intensywnie z nich leczyć, wstrzykując mi bardzo silne środki uspokajające, wskutek czego 
zemdlałem i aż trzeba było mnie reanimować. 
J.G. Wiem, że szpital jest zobowiązany przekazywać co pół roku do sądu opinię o stanie 
zdrowia pacjenta, który zgodnie z wyrokiem sądu znajduje się w tzw. internacji. Czy szpital 
przekazywał takie opinie do sądu? 
[Ć do swoich pr] 
W.G. W opiniach lekarskich moje tzw. urojenia były w ten sposób przedstawiane, że: 
- jeżeli ja opowiadam, że prześladowany byłem z powodu mojego niemieckiego pochodzenia, 
  to to są urojenia, lekarze wiedzą, ze to jest nieprawda, 
- jeżeli twierdzę, że psychicznie jestem zdrowy i nie trzeba mnie leczyć, to przecież tak mówi 
  każdy chory psychicznie i jest to najlepszy dowód na istnienie choroby, 
- jeżeli zostanę wypuszczony na wolność, to mogę uczynić jakąś rzecz karalną, więc – dla 
  dobra społeczeństwa – winienem nadal siedzieć za kratkami. 
Sąd gdy otrzymuje taką opinię, w której zawarte jest zawiadomienie, iż unikam 
przymusowego leczenia, co niby oznacza, iż jestem zagrożeniem dla społeczeństwa, to sąd bez 
wgłębiania się w sprawę decyduje, by nadal trzymać mnie w internacji.  
J.G. A więc z powodu tzw. „pyskówki” na klatce schodowej musiał Pan ponad 5 lat siedzieć 
za kratkami! 
W.G. Niestety tak działa w Polsce wymiar sprawiedliwości, a szczególnie, gdy w danej 
sprawie dochodzi do sprzężenia z urzędami służby zdrowia. Jako przykład służy tu 
przypadek pana Broll’a, albo mój, a na pewno jest jeszcze wielu innych. Gdyby sąd wsadził 
mnie do więzienia, zamiast „łaskawie” wepchnąć mnie do wariatkowa, to za swoje 
„przestępstwo” mógłbym maksymalnie siedzieć dwa lata, a przy tym miałbym szanse na 
warunkowe zwolnienie. W zakładzie psychiatrycznym pacjent jest całkowicie zależny od 
humoru lekarza, który jeżeli przypuszcza, że pacjent na wolności mógłby „coś” uczynić, to 
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woli pozostawić go za kratkami. Nie ma żadnych jednoznacznych zasad, wg których lekarz 
winien dochodzić do swoich przekonań. Chciałbym tu przypomnieć, że nasz Przewodniczący 
Bolesław Bernaczek razem z Panem złożyliście w związku z moją sprawą wizytę 
Ordynatorowi Oddziału. Wasza wizyta bardzo mnie ucieszyła, ale nie jestem pewien, czy aby 
nie była to „niedźwiedzia przysługa”, gdyż znowu okazało się, że Niemcy bronią jednego ze 
swoich. 
J.G. Od kilku miesięcy jest Pan na wolności. Bardzo się ucieszyłem, gdy się o tym 
dowiedziałem, ale też lekko zaskoczony, gdyż wszystkie moje dotychczasowe starania, które 
w uzgodnieniu z Panem przedsiębrałem by Panu pomóc, spełzły na niczym. Być może ma 
sens, by je tu wymienić: 
a) pisanie odwołań od wyroków sądu, 
b) osobisty udział w rozprawach sadowych pierwszej i drugiej instancji – na podstawie 
     skierowań na te rozprawy, które wystawił Zarząd naszego Towarzystwa,   
c) przesyłanie Pana sprawy: 
    - najpierw do Rzecznika Praw Człowieka w Warszawie, 
    - do programu telewizyjnego „Państwo w państwie”, 
    - do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stassburgu, 
    - do Prokuratora Generalnego, 
    - a nawet do europosła Janusza Wojciechowskiego. 
Wszystko to nic nie dało – a nagle dowiaduję się, że Pan jest na wolności; czyli narosły we 
mnie przez te lata pesymizm został wreszcie rozwalony! 
W.G. Nie potrafię odgadnąć, czy któraś z w/w instytucji miała jakiś wpływ na zmianę 
zachowania się sądu. Przypuszczalnie przypadek pana Broll’a, silnie nagłośniony przez 
media, doprowadził do tego, że – po pierwsze – opinia lekarska napisana została nieco 
łagodniej, a po drugie, również sąd moją sprawę głębiej przemyślał. 
J.G. Być może nie dowiemy się tego nigdy. Ale cieszymy się z tego, że udręka życia 
w przepełnionych salach w takim zakładzie, gdzie pacjent przetrzymywany jest głównie 
dlatego, że szpital dostaje za to pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, i gdzie dochodzi 
do bijatyki napaści ze strony rzeczywiście chorych – cieszymy się, że to wszystko się 
skończyło. 
W.G. Tak, ale zmarnowanych nie z mojej winy lat i utraconego zdrowia nikt mi już nie 
zwróci. 
J.G. Ja teraz dziękuję Panu za przybycie do naszego biura i za tę rozmowę, a na przyszłość 
życzę Panu dużo wypoczynku, zdrowia, ale też ochoty, by nadal pozostawać aktywnym w 
naszym Towarzystwie.                              
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Liebe Landsleute, Liebe Freunde! 
Immer  am Ende des Jahres sind wir uns besonders 

des Zeitbestehens bewusst.  
Johann Wolfgang von Goethe schrieb: „So 
überschlägt sich die Zeit wie ein Stein vom Berge 
herunter, und man weiß nicht, wo sie hinkommt 
und wo man ist”. Gleichzeitig sind wir uns einer 
Sache bewusst, nämlich , dass wir vor der Zeit 
nicht fliehen können, wir stecken drin und 
eigentlich vergeht die Zeit in uns. Als Deutsche in 
Polen sind wir mit zwei Kulturkreisen, zwei Staaten 
und deren Politik verbunden und als Europäer 
schätzen wir uns sehr, dass die beiden Länder 
dauerhaft mit der europäischen 
Wertegemeinschaft verbunden sind.  Gerade in 
diesen Bereichen brachte uns das vergangene Jahr 

viele Ereignisse, die erinnerungswert sind. Viele wichtige Leute sind von uns gegangen. Richard von 
Weizsäcker und Helmut Schmidt aber auch Władysław Bartoszewski, der mit seinem kurzem Satz „ es lohnt 
sich, anständig zu sein“ heute eine neue Aktualität findet. Auch viele Aktivisten der Deutschen Minderheit 
gingen von uns weg. In Polen fanden die Wahlen statt.  Uns Deutschen engagierten vor allem 
Parlamentswahlen, weil von Anfang an der Wende in Polen, unsere Vertreter dank der Aktivität der Wähler 
dort anwesend sind. Wir freuen uns, dass wir dort wieder unseren Vertreter haben.  Gleichzeitig aber haben 
wir uns davon überzeugt, dass wir uns nur auf uns selbst verlassen können und nur dann, wenn wir deutlich 
und ohne Falschheit uns zur deutschen Identität bekennen. Uns soll es auch klar sein, dass diejenigen, die ein 
Gefallen an Politik verloren haben und während der Wahlen zu Hause geblieben sind, haben dazu beigetragen, 
dass wir in der schwierigen Zeit immer noch nur einen Sejmabgeordneten haben. Wir hoffen jedoch, dass wir 
von der Rückkehr der missgünstigen Politik gegenüber nationalen Minderheiten nicht bedroht werden, dass in 
unseren kulturellen, wissenschaftlichen und populär-wissenschaftlichen Ambitionen uns die angekündigte 
neue historische Staatspolitik  nicht stören wird. In dieser Hinsicht haben wir im vergangenen Jahr viel getan. 
Es war das Jahr, in dem in Breslau das V. Kulturfestival der deutschen Minderheit stattgefunden hat, in dem in 
den meisten unter 500 Ortsgruppen das Leben tönte. Es wurden hunderte von Kulturprojekten von Lyck, durch 
Stettin bis hin nach Teschin durchgeführt. Unsere Vereinsschulen gewannen an Kraft, in dem sie sehr gute 
Ergebnisse errungen haben. Und unser Projekt für Kinder „Samstagskurs“ erfreut sich weiterhin großer 
Beliebtheit. Aber auch in hunderten von den Selbstverwaltungen geführten Schulen pflegen wir den 
Deutschunterricht, denkend an die Humboldtworte: „Heimat ist eigentlich die Sprache”. Für diese Aktivität, an 
die ich nur oberflächlich gedeutet habe, möchte ich mich bei allen vor allem den Ehrenamtlichen von Herzen 
bedanken. Sowohl denen die aktiv an der Tätigkeit mitgewirkt haben, aber auch denen, die daran 
teilgenommen haben, dabei ihre Verbundenheit zum Deutschtum zeigend. In all unserem Unternehmen sollte 
uns das Gemeinschaftsgefühl, die Freundschaft, Denken an das Gemeinschaftsgut zeichnen. Leider sind unter 
uns auch solche Menschen, die widerwillig ihrer Erklärungen durch ihr Handeln oder fehlendes Handeln, 
bewusst oder unbewusst der deutschen Minderheit schaden. Ich glaube daran, dass unsere Gemeinschaft der 
Deutschen in Polen dieses erkennen kann und mit solchen Menschen ersetzen, die ehrlich dem 
Gemeinschaftswohl treu sind. 

Viele unsere Tätigkeiten möchten wir im kommenden Jahr 2016, in dem wir den Kongress Europäischer 
Volksgruppen in Breslau mitveranstalten, fortführen. Das Jahr abschließend können wir noch in Gedanken in 
die Vergangenheit zurückkehren und daran erinnern, dass es ein Jahr des 70. Jahrestages vom Kriegsende war, 
aber auch des Anfangs des Lebens Tausender Deutscher als deutsche Minderheit, die bis 1989 nicht anerkannt 
worden ist. Das Jahr 2016 ist ein Jahr, in dem wir das 25. Jahrestag der Unterzeichnung des „Vertrages über 
gute Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit“ und gleichzeitig auch das 25. 
Gründungsjubiläum des VdG’s  feiern und aufs Neue wahrnehmen möchten, wie sehr das ungezwungene und 
freie Leben als Deutsche  in Schlesien, Pommern, Ermland oder Masuren von der guten deutsch-polnischen 
Beziehungen, und die wiederrum von der Mitgliedschaft in den demokratischen Staaten der Europäischen 
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Union, abhängig ist.  Deswegen in unseren Projekten sollten wir unterstreichen diese Bindung der Ereignisse, 
vor allem wenn wir die Zerstörungsversuche dieser  schon festen Bindungen in letzter Zeit beobachten. Wir 
werden uns all denen gegenüber stellen, die für populistische Ziele einen Keil sowohl in die zwischenstaatliche 
Beziehungen wie auch in die Errungenschaften auf dem Versöhnungsweg der polnischen und deutschen 
Gesellschaft   einzustecken versuchen. Wir sind ein natürliches Bindeglied aber zugleich müssen wir vor dem 
Versöhnungskitsch warnen, wenn er nicht auf der Gegenseitigkeit beruht und mit der vollen Wahrheit nicht 
einverstanden ist. Wir werden uns laut der Vereinbarungen des Runden Tisches um wissenschaftliche 
Untersuchungen bemühen, um den Umgang gegenüber  der in der Volksrepublik Polen gebliebenen Deutschen 
zu beschreiben, um die Schicksale der Deutschen im Nachkriegspolen zur allgemeinen musealen Präsentation 
einzuführen, vor allem im nördlichen und westlichen Teil des Landes, damit die Jugendlichen aus den 
deutschen Familien sich besser selbst verstehen können, aber auch damit die Mehrheit uns besser akzeptieren 
kann. Dieses ist wichtig, obwohl unsere wirklichen Perspektiven weit in die Zukunft greifen und deshalb bitte 
ich, dass wir alle eine große Betonung auf Schulwesen und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen legen. Es 
werden neue Projekte für Jugendliche eingeführt. Nichts wird jedoch unsere Einstellungen zu Hause, unsere 
Befürwortung der Anwesenheit der deutschen Sprache in Familien und der Teilnahme an deutschen 
kulturellen Ereignissen ersetzen.  In den letzten Jahren begegne ich mit Freude immer mehr jungen Familien, 
die die Herausforderung der zweisprachigen Erziehung der Kinder auf sich genommen haben. Ihr Beispiel soll 
Vorbild für Nachfolger sein. Ich bitte die Eltern, dass sie laut des polnischen Bildungsgesetzes die zweisprachige 
Erziehung und Bildung in den Kindergärten und Schulen deklarieren. Keine Organisation kann die Eltern 
ersetzen, aber ihre Vorhaben werden von Samstagskursen, deutschen Fußballschulen oder durch deutschen 
Schulangebot  unterstützt. In den Worten „Es hört doch jeder nur, was er versteht“ hat J.W. von Goethe die 
ganze Kulturbedeutung der Sprache erfasst. Wir sollen uns daran erinnern, dass wenn wir die Gabe der 
deutschen Sprache nicht pflegen, berauben wir uns von der Teilnahmemöglichkeit an unserem deutschen 
Kulturkreis, in dem sich unsere Vorfahren frei bewegt haben. Dank der von uns in Polen und in Deutschland 
eingeführten Tätigkeit werden wir weiterhin uns über die Unterstützung der Projekte seitens beider 
Regierungen freuen können und somit können wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Es hängt nur von 
uns selbst ab, wie sehr wir uns mit der Gemeinschaft unserer Organisationen und DFK’s identifizieren. Dies 
verlangt Zeitopfer, Verantwortung aber oft auch nur eines wahren Bedarfs an der deutschsprachigen 
Bibliothek, am deutschen Film, an Begegnungen mit Schriftstellern oder an  Konzerten. Unsere deutsche und 
gleichzeitig regionale Kultur ist dessen wert. Ich lade dazu ein. 

In diesem Sinne wünsche ich Allen, die sich mit der deutschen Gesellschaft in Polen identifizieren, den 
deutschen Organisationen und unseren Freunden ein gutes Jahr 2016.  
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Drodzy Rodacy i Przyjaciele! 

Zawsze z końcem roku uświadamiany sobie 
szczególnie istnienie czasu. Johann Wolfgang 
von Goethe napisał: „So überschlägt sich die 
Zeit wie ein Stein vom Berge herunter, und man 
weiss nicht, wo sie hinkommt und wo man ist”. 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że od czasu 
nie można uciec i że tkwimy w nim a właściwie 
on w nas upływa.  Będąc Niemcami w Polsce 
jesteśmy związani z dwoma kręgami 
kulturowymi, dwoma krajami i ich polityką a 
jako Europejczycy cenimy sobie bardzo, że 
obydwa te kraje na trwałe związane są z 
europejską wspólnotą wartości.  A w tych 
obszarach miniony rok przyniósł wiele 

wydarzeń, które warto sobie przypomnieć. Odeszło wielu wielkich ludzi. Richard von Weizsaecker i Helmut 
Schmidt ale również Władysław Bartoszewski, którego krótkie zdanie: „Warto być przyzwoitym” znalazło 
dzisiaj swoją nową aktualność.  Odeszło wielu działaczy Mniejszości Niemieckiej. W Polsce odbyły się wybory. 
Zwłaszcza wybory do Sejmu angażują nas Niemców szczególnie, gdyż już od początku transformacji w Polsce 
nasi reprezentanci są w nim obecni dzięki aktywności wyborców.  Cieszymy się z faktu, że znów mamy tam 
swojego reprezentanta, ale jednocześnie na nowo  przekonaliśmy się, że możemy liczyć tylko na siebie i tylko 
wtedy, gdy występujemy czytelnie i bez fałszu przyznając się do swej niemieckiej tożsamości. Musimy sobie też 
uświadomić, że Ci z nas którzy zrażeni do polityki w czasie wyborów pozostali w domach sprawili, że w tym 
trudnym okresie mamy nadal tylko jednego Posła. Mamy jednak nadzieję, że nie grozi nam powrót polityki 
niechętnej mniejszościom narodowym, że w naszych ambicjach kulturalnych, naukowych i 
popularyzatorskich nie przeszkodzi nam zapowiadana nowa polityka historyczna państwa.  W tych zakresach 
dokonaliśmy w minionym roku wiele. Był to rok w którym we Wrocławiu odbył się V Festiwal Kultury 
Mniejszości Niemieckiej, w którym w większości naszych około 500 miejscach spotkań tętniło życie, 
przeprowadzono setki projektów kulturalnych od Ełku/Lyck, po Szczecin/Stettin i Cieszyn/Teschin. Okrzepły 
szkoły założone przez związane z nami stowarzyszenia osiągając bardzo dobre wyniki nauczania a nasz 
projekt Samstagskurse dla dzieci nadal cieszy się dużym powodzeniem. Ale także w setkach szkół 
samorządowych dbamy o nauczanie języka niemieckiego pamiętając słowa Humboldta: „Heimat ist eigentlich 
die Sprache”. Za tę aktywność, którą tylko pobieżnie nakreśliłem wszystkim a zwłaszcza społecznie 
zaangażowanym z całego serca dziękuję. Zarówno tym, którzy czynnie w działaniach uczestniczyli jak i tym, 
którzy zechcieli w nich wziąć udział pokazując tym samym swoje przywiązanie do naszej niemieckiej 
wspólnoty w Polsce. We wszystkich naszych przedsięwzięciach powinno nami kierować poczucie wspólnoty, 
przyjaźń, myślenie o dobru wspólnym a niestety są pomiędzy nami ludzie, którzy wbrew deklaracjom swymi 
działaniami lub ich brakiem, świadomie lub nieświadomie szkodzą mniejszości niemieckiej. Wierzę, że nasza 
wspólnota Niemców w Polsce potrafi to dostrzec i zastąpić takie osoby ludźmi szczerze oddanymi dobru 
wspólnemu. 

Wiele naszych działań chcemy kontynuować w rozpoczynającym się roku 2016, w którym we Wrocławiu 
współorganizujemy europejski kongres mniejszości narodowych. Zamykając miniony rok możemy sobie 
jeszcze przypomnieć, że był on rokiem 70 rocznicy zakończenia wojny, ale też początku życia setek tysięcy 
Niemców jako mniejszości, której do roku 1989 nie chciano uznać.  Rok 2016 jest rokiem, w którym 
zamierzamy obchodzić zarówno 25 rocznicę podpisania Traktatu Polsko-Niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i 
przyjaznej współpracy a wraz z tym także 25 lecie istnienia VdG i dostrzec na nowo jak bardzo możliwości 
swobodnego życia na Śląsku, Pomorzu, Warmii czy Mazurach jako Niemcy zależne są od dobrych stosunków 

  
Bernard Gaida 
Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce 
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polsko-niemieckich a te z kolei od pozostawania Polski w obrębie demokratycznych państw UE. Dlatego też w 
naszych projektach podkreślajmy ten splot wydarzeń zwłaszcza, że widzimy obecnie próby rozbijania tych 
zdawałoby się już trwałych powiązań. Będziemy się sprzeciwiać wszystkim, którzy dla populistycznych celów 
starają się wbić klin zarówno w relacje międzypaństwowe, ale także w osiągnięcia na drodze pojednania 
społeczeństw polskiego i niemieckiego. Jesteśmy naturalnym ich zwornikiem, ale jednocześnie nadal musimy 
przestrzegać przed kiczem pojednania, jeśli nie opiera się na wzajemności i nie zgadza się na pełną prawdę. 
Będziemy więc zabiegać zgodnie z Porozumieniem Okrągłego Stołu o naukowe badania w celu opisania 
traktowania pozostałej w PRL ludności niemieckiej, o wprowadzenie losu Niemców w powojennej Polsce do 
powszechnej narracji  muzealnej zwłaszcza w północnej i zachodniej części kraju po to by młodzież z 
niemieckich rodzin lepiej zrozumiała samych siebie ale także by większość potrafiła łatwiej nas zaakceptować. 
To ważne,  chociaż nasze prawdziwe perspektywy wychodzą w przyszłość i stąd proszę byśmy wszyscy nacisk 
położyli na szkolnictwo, na pracę z dziećmi i młodzieżą. Pojawią się nowe projekty skierowane do młodych. 
Ale nic nie zastąpi naszych postaw w domu, naszego opowiedzenia się za obecnością języka niemieckiego w 
rodzinach i uczestnictwa w niemieckich wydarzeniach kulturalnych. W ostatnich latach z radością spotykam 
coraz więcej młodych rodzin, które podjęły trud dwujęzycznego wychowania dzieci. Niech ich przykład 
znajduje następców. Proszę rodziców, by zgodnie z polskim prawem oświatowym deklarowali wolę 
dwujęzycznej edukacji dla swych dzieci w przedszkolach i szkołach. Żadna organizacja nie zastąpi rodziców, 
ale ich dążenia  wzbogacamy kursami, Deutsche Fussballschule czy ofertą szkolną. W słowach: „Es hört doch 
jeder nur, was er versteht“ zawarł Johann von Goethe całe znaczenie kulturowe języka. Pamiętajmy, że nie 
dbając o dar języka niemieckiego pozbawiamy siebie możliwości uczestnictwa w naszym, niemieckim kręgu 
kulturowym, w którym ze swobodą poruszali się nasi przodkowie.  Dzięki prowadzonym przez nas działaniom 
zarówno w Polsce jak i w Niemczech nadal będziemy mogli cieszyć się wsparciem ze strony rządów dla 
naszych projektów i stąd możemy ufnie spoglądać w przyszłość.  To od nas samych zależy jak bardzo 
utożsamiamy się ze wspólnotą naszej organizacji czy naszego DFK. To wymaga poświecenia czasu, podjęcia 
odpowiedzialności ale często tylko prawdziwego pragnienia skorzystania z niemieckojęzycznej biblioteki, 
obejrzenia niemieckiego filmu, spotkania się z pisarzami czy przyjścia na koncert. Nasza niemiecka i 
regionalna kultura jest tego warta. Zapraszam do tego.   

W tym duchu życzę wszystkim, którzy utożsamiają się z niemiecką społecznością w Polsce, organizacjom 
mniejszości niemieckiej oraz naszym przyjaciołom dobrego roku 2016. 
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Drittes Offenes Diktat Der Deutschen Minderheitssprache 

 
 
 
 
Am 4. Dezember 2015 hat unsere Gesellschaft zusammen mit Universität in Grünberg Drittes Offenes 
Diktat der Deutschen Minderheitssprache organisiert. An diesem Diktat haben fünf Gruppen 
der Teilnehmer, d.h. Schüler aus Grundschulen, Gymnasien, Oberschulen, Studenten und andere 
Teilnehmer teilgenommen. 
Dieses Jahr haben insgesamt 450 Personen an diesem Diktat teilgenommen, was dreimal mehr war, 
als im vorigen Jahr, wo nur 150 Personen teilgennomen hatten. Wie man sieht, gibt es immer mehr 
Menschen, die sich für das Diktat interessieren, was uns sehr freut. 
Die Schüler, die an diesem Diktat teilgenommen haben, besuchen den Deutschunterricht 
als Minderheitssprache. 
Bis jetzt unterrichtet man in unserer Wojewodschaft Deutsch als Minderheitssprache in 11 Schulen, 
und außerdem bereiten sich viele Schulen für den Deutschunterricht in dieser Form vor 
(u. a. in solchen Orten wie Grünberg, Guben (Gubin), Leknitz (Łęknica), Königswalde (Lubniewice), 
Züllichau (Sulechów), Rottenburg (Czerwieńsk), Neusalz (Nowa Sól) ). 
Außerdem haben sich viele Schulen aus Wojewodschaft Großpolen angemeldet, die Deutsch 
als Minderheitssprache unterrichten und unserer Gesellschaft angehören möchten. Die erste 
Verabredung hat in der Stadt Koło stattgefunden, wo die Eltern der Schüler von Grundschulen, 
Gymnasien und Oberschulen aus 7 Schulen einen Beitritt erklärt haben. Wie man sieht, 
dank der Promotion unserer Gesellschaft steigert Sympathie zum Deutsch als Minderheitssprache 
und viele Eltern möchten, dass ihre Kinder Deutsch in dieser Form gelehrt werden. Das kostet uns 
viel Organisationsmühe, aber wir hoffen, dass dieser Fortschritt immer größer wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
 

 
 

 
 

 

 

  

Drittes Offenes Diktat der Deutschen 
Minderheitssprache, 4.Dezember 2015 
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Trzecie Otwarte Dyktando Z Języka Niemieckiego 

 
 
W dniu 04.12.2015 roku towarzystwo nasze zorganizowało przy udziale Uniwersytetu 
Zielonogórskiego Trzecie Otwarte Dyktando Z Języka Niemieckiego. W dyktandzie tym wzięło udział 
5 grup uczestników, tj. uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie liceów i 
szkół zawodowych, studenci oraz pozostali uczestnicy. 
W tym roku udział w dyktandzie wzięło w sumie 450 osób, co jest trzykrotnym zwiększeniem 
liczebności uczestników  w stosunku do roku ubiegłego, gdyż w ubiegłym roku udział w dyktandzie 
wzięło tylko 150 osób. Jak widać, zainteresowanie tym dyktandem jest coraz większe, co nas bardzo 
cieszy. 
Uczniowie szkół, którzy wzięli udział w tym dyktandzie, uczęszczają na zajęcia j. niemieckiego jako 
języka mniejszości. 
Do tej pory w naszym województwie naucza się w 11 szkołach języka niemieckiego jako języka 
mniejszości, a ponadto wiele szkół przygotowuje się do nauczania języka w tej formie (m. in. w takich 
miejscowościach jak Zielona Góra, Gubin, Łęknica, Lubniewice, Sulechów, Czerwieńsk, Nowa Sól). 
Ponadto zgłosiło się wiele szkół z województwa wielkopolskiego, które chciałyby nauczać języka 
niemieckiego jako języka mniejszości i przynależeć do naszej organizacji. Pierwsze spotkanie odbyło 
się w miejscowości Koło, gdzie akces składają rodzice uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z 7 szkół. Jak widać, dzięki promocji naszego towarzystwa, wzrasta 
zainteresowanie językiem mniejszości niemieckiej i wielu rodziców chce, aby ich dzieci nauczały się 
języka niemieckiego właśnie w tej formie. Kosztuje nas to wiele wysiłków organizacyjnych, ale mamy 
nadzieję, że ten progres będzie jeszcze wzrastał. 
 
Z poważaniem, 
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
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