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Der Sänger.

Śpiewak

(…)

(…)

Die goldne Kette gib mir nicht,
Die Kette gib den Rittern,
Vor deren kühnem Angesicht
Der Feinde Lanzen splittern;
Gib sie dem Kanzler, den du hast,
Und laß ihn noch die goldne Last
Zu andern Lasten tragen.

"Nie dla mnie, panie, łańcuch twój,
Rycerskiej daj go młodzi,
Przed ich to blaskiem groźnych zbrój
Strwożony wróg uchodzi.
Daj kanclerzowi taką cześć
I każ mu złoty ciężar nieść
Przy innych służb ciężarach.

Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.
Doch darf ich bitten, bitt’ ich eins:
Laß mir den besten Becher Weins
In purem Golde reichen.

Ja śpiewam tak, jak śpiewa ptak,
Co w górnym mieszka lesie;
Nagrodą moją wolny szlak
I pieśń, co w piersi rwie się,
Każ mi przedniego wina dać
W pucharze szczerozłotym".

Er setzt’ ihn an, er trank ihn aus:
O Trank voll süßer Labe!
O wohl dem hochbeglückten Haus,
Wo das ist kleine Gabe!
Ergeht’s euch wohl, so denkt an mich,
Und danket Gott so warm, als ich
Für diesen Trunk euch danke.
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Do ust go wzniósł, wypija tchem:
"O trunku płynny czarem!
O, błogo w zacnym kole tem,
Gdzie to jest małym darem!
Wspomnijcie mnie w pomyślny czas
I dajcie Bogu dank, ze was
Obdarzył takim winem!"

Übersetzung/Przekład: J. Weyssenhoff

Der Generalkonsul zu Besuch in Grünberg
Dr Gottfried Zeitz, der Generalkonsul, hat erneut Grünberg besucht. Am 10. April 2013 nahm er an der
Ausstellungseröffnung „Frühling im Herbst. Vom polnischen November zum deutschen Mai. Das
Europa der Nationen 1830 -1832“ im Lebuser Museum teil. Der Konsul traf sich außerdem mit dem
Stellvertretenden Bürgermeister Herrn Dariusz Lesicki, der in Deutschland studierte und sich perfekt
auf Deutsch verständigen kann. Das erleichtert natürlich auch die deutsch – polnischen Kontakte der
Grenzstadt Zielona Góra.
Anzumerken ist, dass in Grünberg bis jetzt viele wirtschaftliche und kulturelle Kontakte entstanden.
Darüber hinaus arbeitet Grünberg direkt mit vielen deutschen Städten zusammen, die als
Partnerstädte gelten. Der Magistrat von Zielona Góra führt auch viele kulturelle Projekte durch und
unterstützt die deutsche Kultur und die Weintradition dadurch, dass jedes Jahr ein Weinfest
organisiert wird.
Am 11. April 2013 besuchte der Generalkonsul den Sitz der Sozial – Kulturellen Gesellschaft der
Deutschen Minderheit in Grünberg. Er traf sich mit dem Vorstand und mit den sehr aktiven
Mitgliedern unserer Gesellschaft. Herr Bolesław Gustaw Bernaczek, der Vorsitzender der SKGDM,
berichtete von den Aktivitäten unserer Gesellschaft und stellte unsere Vorhaben vor. Besonders
machte er auf unsere Vorhaben im Bildungsbereich aufmerksam und darauf, dass Deutsch zu lernen
sehr wichtig für unseren Mitglieder ist.
Foto: M.M.Błasik
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An diesem Treffen nahm auch der Dekan der humanistischer Abteilung der Universität Zielona Góra,
Professor hab. Dr. Sławomir Kufel teil. Er berichtete von unserem gemeinsamen Projekt, d.h. es wird
eine Schule an der Universität eröffnet, ein Gymnasium und Lyzeum mit bilingualem Unterricht.
Deutsch soll Vorlesungssprache sein. Die erste Aufnahme wird im Schuljahr 2014/2015 sein. Herr Prof.
Kufel betonte, dass die Universität gut ausgestattete Vorlesungsräume habe, und wenn es nötig werde,
ein Internat für zukünftige Schüler organisieren werde. Es werden Jugendliche aus ganzen Polen und
aus dem Ausland die Schule besuchen. Zur Zeit arbeiten an der Uni schon viele Hochschullehrer, die
sich auf Deutsch verständigen, jedoch brauchen wir noch solche, die Mathematik, Physik, Chemie
unterrichten werden. Kandidaten mit geeigneter Ausbildung können sich jetzt schon bei Herrn Prof.
Kufel bewerben. Dann traf sich der Herr Konsul mit Mitarbeitern und Studenten des Instituts für
Germanistik.
Der vorherige Besuch von Herrn Botschafter Rüdiger Freiherr von Fritsch und später ein Besuch des
Generalkonsuls leisten einen Beitrag zu vielen kulturellen und wirtschaftlichen Initiativen in Zielona
Góra und an der Universität Zielona Góra. Wir, Mitglieder der Sozial – Kulturellen Gesellschaft der
Deutschen Minderheit in Grünberg, fühlen uns durch einen solchen Besuch geschätzt, und wir freuen
uns, dass unsere Bemühungen um kulturelle und pädagogische Aktivitäten von der Bundesregierung
unterstützt werden.
Boleslaw Gustaw Bernaczek

Konsul Generalny z wizytą w Zielonej Górze
Pan Konsul Generalny dr Gottfried Zeitz, po raz kolejny odwiedził Zieloną Górę. Dnia 10 kwietnia 2013
r. wziął udział w otwarciu wystawy „Wiosna jesienią. Od polskiego listopada do niemieckiego maja.
Europa narodów 1830 – 1832” w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Konsul spotkał się także z wiceprezydentem
Zielonej Góry panem Dariuszem Lesickim, który studiował w Niemczech i doskonale porozumiewa się
w języku niemieckim, co bardzo ułatwia kontakty niemiecko-polskie z miastem przygranicznym jakim
jest Zielona Góra. Warto nadmienić, iż w Zielonej Górze powstało do tej pory wiele inicjatyw
gospodarczych i kulturalnych, ponadto miasto Zielona Góra bezpośrednio współpracuje z wieloma
niemieckimi miastami na zasadzie partnerstwa. Urząd Miasta Zielona Góra realizuje także wiele
projektów kulturalnych oraz wspiera niemiecką tradycję jaką na tych terenach jest winiarstwo
organizując rokrocznie już słynne Winobranie.
Dnia 11.04.2013r. Konsul Generalny odwiedził siedzibę naszego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Spotkał się z Zarządem oraz członkami TSKMN, którzy są
bardzo aktywni w działaniu na rzecz naszego Towarzystwa. Pan Przewodniczący Bolesław Gustaw
Bernaczek opowiedział o działalności Towarzystwa oraz przedstawił nasze zamierzenia inicjatywy.
Szczególnie zwrócił uwagę na działalność w dziedzinie edukacji i nauki języka niemieckiego członków
mniejszości i nie tylko.
Foto: M.M.Błasik

W spotkaniu uczestniczył także dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
- nasz członek - Pan prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel, który przedstawił Panu Konsulowi naszą wspólną
inicjatywę, tj. założenie przy Uniwersytecie gimnazjum i liceum uniwersyteckiego z nauczaniem
bilingwalnym w języku niemieckim, a także z językiem niemieckim jako językiem wykładowym.
Szkoły te będą prowadziły nabór na rok szkolny 2014/2015. Pan prof. Kufel zaznaczył, że Uniwersytet
posiada znakomite sale wykładowe, a także w miarę potrzeb zorganizuje internat dla przyszłych
uczniów, gdyż będą mogli być przyjęci do tych szkół uczniowie z całej Polski, a także z zagranicy. Przy
tym zauważono, iż na Uniwersytecie jest wielu pracowników naukowych posługujących się językiem
niemieckim, jednakże już teraz należy zadbać o kadrę nauczycielską do nauczania przedmiotów
ścisłych w języku niemieckim, takich jak matematyka, fizyka, chemia. Kandydaci z odpowiednim
wykształceniem mogą już teraz zgłaszać się do pana prof. Kufla. Następnie Pan Konsul spotkał się z
pracownikami i studentami Instytutu Germanistyki.
Wcześniejsza wizyta pana Ambasadora Rüdiger’a Freiherr von Fritsch i następne wizyty pana Konsula
Generalnego przyczyniają się do wielu inicjatyw kulturalnych, także gospodarczych Zielona Góra oraz
Uniwersytetu Zielonogórskiego. My członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze czujemy się poprzez takie wizyty doceniani i jesteśmy zadowoleni, że
nasze wysiłki na niwie kulturalnej i edukacyjnej są wspierane przez rząd RFN.
Bolesław Gustaw Bernaczek
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Erstes Grünberger Diktat in der Deutschen Sprache
Am 11.03.2013 fand das erste Grünberger Diktat der deutschen Sprache statt.
Das Diktat wurde von unserer Gesellschaft in Verbindung mit der Landesregierung und der
Stadtbibliothek organisiert.
An diesem Diktat nahmen Schüler aus Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasien, Studenten und
Erwachsene teil.
Das ehrenamtliche Patronat des Diktats hatte Konsul Peter Eck aus Oppeln. Er finanzierte tolle
Preise für den Gewinner.
Der Wettbewerb wurde in zwei Gruppen durchgeführt, dh. eine Gruppe bis zum 16 Lebensjahr
und die andere Gruppe älter als 16 Jahre. Wir hatten viele Teilnehmer, so dass wir aus
organisatorischen Gründen einigen die Teilnahme am Diktat verweigern mussten.
Sehr hilfreich bei der Organisation des Diktates war die Universität Zielona Góra, vor allem unsere
Mitglieder, d.h. Studenten der Germanistik aus der Gruppe "Germanica" und der an der
Universität Zielona Góra neuen Organisation "Zentrum für Transfer Europäischer Kultur", das von
Dr. Bogumiła Husak gegründet worden ist. Die Leute, die zu diesem Zentrum gehören, haben
die geschriebenen Diktate geprüft.
Nächstes Jahr möchten wir ein gesamtpolnisches Diktat in der deutschen Sprache organisieren.
Es ist ein großes Unternehmen, aber wir hoffen, dass es gelingt, wie beim ersten Mal.
Bolesław Gustaw Bernaczek

Foto: L.Krutulski

Dyktando z języka niemieckiego
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Dnia 11.03.2013 odbyło się pierwsze Zielonogórskie Dyktando z Języka Niemieckiego.
Dyktando to zostało zorganizowane przez nasze Towarzystwo wspólnie z Wojewódzką i Miejską
Biblioteką im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Do dyktanda przystąpiły szkoły podstawowe, gimnazja, licea, studenci oraz osoby dorosłe.
Patronat Honorowy nad tym dyktandem objął. Konsul Peter Eck – z Opola oraz ufundowali
wspaniałe nagrody dla zwycięzców.
Konkurencja była podzielona na dwie grupy, tj. do 16 lat oraz powyżej 16 lat. Zgłosiło się bardzo
dużo uczestników – także myśleliśmy już odmówić przyjęć ze względu na trudności organizacyjne
przy większej ilości uczestników.
Bardzo pomocną stroną w organizacji tego dyktanda był Uniwersytet Zielonogórski, a w
szczególności nasi członkowie, tj. studenci germanistyki z koła „Germanica” oraz nowo powstała
przy Uniwersytecie Zielonogórskim organizacja „Centrum Kultury Europejskiej”, którą kieruje pani
dr Bogumiła Husak. Oni opracowali teksty dyktanda oraz sprawdzali prace uczestników.
W przyszłym roku chcemy zorganizować już I-wsze Ogólnopolskie Dyktando z Języka
Niemieckiego. To duże przedsięwzięcie, ale mamy nadzieję, że się powiedzie tak samo jak to
pierwsze.
Bolesław Gustaw Bernaczek
Fortsetzung S.5 / ciąg dalszy s.5

Die einzelnen Klassensieger:
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
unter / poniżej 16 Jahren:
1. Platz/I miejsce - Julia Strehl – Grundschule Nr. 22 Grünberg/SP 22 Zielona Gora (9)*
2. Platz/II miejsce – Marcel Korycka (19)
3. Platz/III miejsce – Felicja Owieczko – Gymnasium Nr. 7 Grünberg/Gimnazjum nr 7
Zielona Gora (30)

Belobigungen/Wyróżnienia:
Anna Stojko – Lyzeum Nr. 3 in Grünberg /III LO in Zielona Gora (32)
Tomasz Malinowski – SKGdDM in Grünberg/TSKMN Zielona Góra (39)
Klaudia Tujek – Gymnasium Nr. 2 Züllichau/Gimnazjum nr 2 w Sulechowie (41)
Natalia Traczyk – Gymnasium Nr. 2 Züllichau Gimnazjum nr 2 w Sulechowie (42)
ab / powyżej 16 Jahren:
1. Platz/I miejsce – Anna Wachocz-Lądwik - Gymnasium Nr. 2 Züllichau /Gimnazjum
nr 2 w Sulechowie (5)
2. Platz/II miejsce – Sylwia Wąchała – SKGdDM in Grünberg/TSKMN Zielona Góra (9)
3. Platz/III miejsce – Milena Raczkowska – Grünberger Universität/Uniwersytet
Zielonogórski (10)

Belobigungen/Wyróżnienia:
Marta Własłak (13)
Małgorzata Szwarga - Gymnasium Nr. 2 Züllichau Gimnazjum nr 2 w Sulechowie (16)
Aleksandra Waśkowska– SKGdDM in Grünberg/TSKMN Zielona Góra (15)
Joanna Jośko – Grünberger Universität/Uniwersytet Zielonogórski (17)
*In Klammern – Zahl der Fehler.

Fotos: L.Krutulski
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BESUCH DER SCHÜLER DES LANDKREISES NEUSALZ BEI CKZIU
- DEUTSCH IST COOL!
Im Rahmen der Promotion unserer Schule fand am 26.04. zum ersten Mal ein
Wettbewerb in der deutschen Sprache, das von den Lehrerinnen I. Wysocka, K.
Gargasiewicz und A. Góral organisiert wurde, statt. Der Wettbewerb „Deutsch ist cool“
war für Schüler an Gymnasium im Kreis Neusalz organisiert worden. Die Einladung
haben Schüler der Neusalzer Gymnasien Nr. 1, 2 und 3 und der Gymnasien in Nowe
Miasteczko und Kożuchów erhalten.
Die Schüler mussten Kenntnisse in Landeskunde und in musischen Gebieten zeigen und
sie mussten Grammatik und Wortschatz der deutschen Sprache gut kennen. Das Niveau
und der Wissensstand war bei allen sehr ähnlich. Man wusste bis zum Ende nicht, wer
den Hauptpreis bekommt.
Schließlich bekam das Team von PG 3 mit Maciej Dudziak, Bartosz Cieslak und Marcin
Kwiatkowski den ersten Preis. Jeder bekam ein Diplom und ein kleines Souvenir vom
Direktor der CKZiU Herrn G.Königsberg. Die Geschenke wurden von: Landratsamt in
Neusalz, der Sozial- Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg, der
Buchhandlungskette Polanglo und CKZiU "Elektryk" finanziert. Wir hoffen, dass der
Wettbewerb eine fruchtbare Zusammenarbeit mit unserem Schulbezirk Neusalz startet.
A.W.
WIZYTA GIMNAZJALISTÓW POWIATU NOWOSOLSKIEGO W CKZIU
– CZYLI DEUTSCH IST COOL !
W ramach promocji naszej szkoły z inicjatywy nauczycielek języka niemieckiego:
I.Wysockiej, K.Gargasiewicz i A.Góral 26.04 odbył się po raz pierwszy Konkurs Języka
Niemieckiego dla gimnazjalistów powiatu pt. „Deutsch ist cool” Zaproszenie przyjęli
uczniowie nowosolskich gimnazjów nr 1, 2 i 3 oraz gimnazjów z Nowego Miasteczka i
Kożuchowa. Uczniowie musieli wykazać się sporą wiedzą krajoznawczą i muzyczną oraz
doskonale znać gramatykę i słownictwo języka niemieckiego. Poziom był bardzo
wyrównany i do końca nie było wiadomo, kto sięgnie po nagrodę główną.
Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z PG nr 3 w składzie: Maciej Dudziak, Bartosz
Cieślak i Marcin Kwiatkowski. Każdej z uczestniczących drużyn dyrektor CKZiU pan
G.Königsberg wręczył dyplomy oraz upominki ufundowane przez sponsorów: Starostwo
Powiatowe w Nowej Soli, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w
Zielonej Górze , sieć księgarni językowych Polanglo z Zielonej Góry oraz CKZiU
„Elektryk”. Mamy nadzieję, że konkurs zapoczątkował owocnie współpracę naszej szkoły
z gimnazjalistami powiatu nowosolskiego.
I.Wysocka, A.Góral, K.Gargasiewicz
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SIEGFRIED LEONHARD KAPELA
„Mein Weg zur Identität“
Teil 10
(Fortsetzung aus der Nummer 1/2 - 2013)

Anfang 1981 stellte ich den nächsten Antrag auf einen Reisepass. Es war die Zeit des
„Tauwetters“. Viele Leute durften ausreisen, darunter auch mein Bruder, aber mein Antrag
wurde abgelehnt.
Im Sommer 1981 wurde ich in der Delegiertenversammlung im ersten Schub in den
Regionalvorstand der „Solidarność“ in Grünberg gewählt. Der Sitz des Vorstandes wurde
schon in die Stadtmitte, in die Niepodnegłości – Allee verlegt. Ich war aktiv in allen Sitzungen.
Nach einigen Wochen bekamen wir alle im Sekretariat Dienstausweise als
Vorstandsmitglieder; ich bekam (nomen est omen) den Ausweis mit der Nr 13.
Im Spätsommer 1981 organisierte „Solidarność der individuellen Bauer“ einen
Überfall auf die Felder des Staatlichen Landwirtschaftsbetriebs (PGR) in Glińsk.*
Die PGR/Belegschaft verteidigte ihren Arbeitsplatz, es kam zur Konfrontation. Ich fuhr
zusammen mit dem Direktor des PGR Kruschin und Chauffeur im Dienstwagen (FIAT 125p)
dorthin. Unterwegs, so gegen Kalsk, hielt uns die Polizei an und zu uns kamen Funktionäre
des Sicherheitsamtes in Zivil mit dem Befehl, in die daneben stehenden Wagen umzusteigen.
Der Fahrer durfte frei heimkehren, der Direktor und ich – in zwei anderen Autos – wurden
ins Polizeikommando in der Partisanenstraße gebracht.
In dem Verhörzimmer befanden sich viele Personen. Sofort protestierte ich, indem ich
sagte, ich sei Vorstandsmitglied des Regionalvorstandes der legal wirkenden „Solidarność“,
und dass ich während einer Dienstreise nach Glińsk, wo ich mich nach den Ursachen des
Konflikts erkundigen wollte, angehalten wurde. Ich wurde unterbrochen mit der
Behauptung, es sei ihnen seit vielen Jahren bekannt, wer ich bin, und sie interessierten sich
für meine jetzige Festnahme viel mehr, aber aus anderen Gründen, als ich vermute. Jetzt
würden sie reden, und ich solle zuhören und nachdenken. Der Sprecher stellte sich als Oberst
Jankowski vor.
Nach seiner Erklärung, nur wegen amtlicher Versäumnisse säße ich noch nicht im
Knast, weil – erstens – meine verängte Strafe gleich fällig werden solle, und – zweitens habe
ich ein weiteres Verbrechen begangen und solle wieder verurteilt werden, dies lasse sich aber
nachholen, weil Verbrechen gegen den polnischen Staat, besonders wenn es durch einen
Wiederholungstäter begangen wurde, nicht in verfallen würden.
Viel wichtiger sei, dass meine jetzige Tätigkeit für den Staat noch gefährlicher sei, als
meine vergangenen Verbrechen. Von großer Bedeutung sei das Sammeln von Informationen
über angebliche Verbrechen, die die Polen oder Vertreter der verbündeten Staaten
gegenüber den früheren Bewohnern der Gegend begangen hätten. Das Sammeln und
Beschreiben von nicht nachgeprüften Informationen seien Taten von hoher Schädlichkeit.
Das sei Verleumdung des polnischen Staates und der Polen selbst.
*Die Aktion wurde am 31. August 1981 als Protest organisiert, weil die örtlichen Behörden nicht die
früher für das ganze Land vereinbarten Festlegungen verwirklichten, nämlich dass die den Bauern
genommenen Agrarflächen, die dem PGR gehören, den Bauern zurückgegeben werden.

J.G.
Fortsetzung folgt…
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SIEGFRIED LEONHARD KAPELA
– „Moja droga do tożsamości“
część 10
(kontyunacja z numeru 1/2 - 2013)

Zaraz na początku 1981 roku napisałem kolejny wniosek o wydanie paszportu do RFN.
Nastała odwilż, wielu ludzi w tym czasie dostało zgodę na wyjazd, między innymi mój brat.
Ale mnie – odmówiono.
Latem 1981, na Zjeździe Delegatów, w pierwszej turze zostałem wybrany do Zarządu
Regionu Zielonogórskiego „Solidarności” w Zielonej Górze. Zarząd Regionu przeniósł się
wówczas na aleję Niepodległości. Brałem aktywny udział we wszystkich posiedzeniach. Po
paru tygodniach w sekretariacie otrzymaliśmy legitymacje służbowe członków Zarządu, ja
dostałem numer (nomen omen) 13.
Późnym latem 1981 „Solidarność” Rolników Indywidualnych zorganizowała najazd na
pola PGR-u w Glińsku.* Pracownicy PGR-u bronili swych stanowisk pracy, doszło do
konfrontacji. Pojechałem tam z dyrektorem PGR-u w Kruszynie i kierowcą, służbowym fiatem
125. W drodze, w okolicach Kalska, zatrzymał nas patrol milicji, po chwili podeszli cywilni
funkcjonariusze bezpieki z poleceniem, byśmy przeszli do podstawionych samochodów.
Puścili wolno naszego kierowcę, a dyrektora i mnie – każdego osobno – przewieziono na ulicę
Partyzantów.
W pokoju przesłuchań znajdowało się wiele osób. Od razu zaprotestowałem, mówiąc,
że jestem członkiem Zarządu Regionu legalnie działającej „Solidarności” i że zatrzymano mnie
podczas podróży służbowej do Glińska, gdzie miałem się zorientować w przyczynach
zaistniałego tam konfliktu. Przerwali mi stwierdzeniem, że od lat im wiadomo, kim jestem, a
moje kolejne wcielenie ich interesuje, i to bardzo, ale w innym kontekście, niż mi się wydaje.
Od tej chwili to oni będą mówić, a ja mam słuchać i myśleć. Mówiący przedstawił się jako
pułkownik Jankowski.
Według niego, tylko przez urzędnicze niedopatrzenie nie wsadzono mnie jeszcze do
więzienia, bo – po pierwsze – należało mi od razu odwiesić zawieszoną karę; po drugie – jako
recydywista dokonałem kolejnego przestępstwa i powinieniem był zostać ponownie skazany,
co można jeszcze naprawić, bo przestępstwa przeciwko państwu polskiemu, zwłaszcza
popełnione w warunkach recydywy, nie podlegają przedawnieniu. Najważniejsze jednak, że
moja obecna aktywność stanowi znacznie większe zagrożenie dla państwa niż moja
przeszłość. Przestępstwem znacznej wagi jest zbieranie informacji o rzekomych zbrodniach
popełnionych na byłych mieszkańcach tych ziemi przez Polaków czy przedstawicieli
sojuszniczych państw. Gromadzenie i zapisywanie takich niesprawdzonych informacji to czyn
o znacznym stopniu szkodliwości. To szkalowanie Polski i Polaków.

*Akcja, przeprowadzona 31 sierpnia 1981, była protestem przeciwko niezrealizowaniu przez
lokalne władze uzgodnionego wcześniej dla całego kraju ustalenia, dotyczącego zwrotu
rolnikom odebranej ziemi, będącej wtedy własnością PGR-ów.

Ciąg dalszy nastąpi…
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Was meint Bundespräsident Joachim Gauck
Der deutsche Bundespräsident, Joachim Gauck hat uns unlängst aufgefordert, unter uns
Europäern einen Europapatriotismus aufzubauen. Wie sollen wir es tun, wenn wir meist sehr
nationalistisch erzogen worden sind? Zur Zeit will kein Land auf seine nationalistisch geprägte
Geschichte verzichten; Geschichte, in der das eigene Volk als das allerbeste auf der Welt dargestellt
worden ist.
Sehr gute Idee war es, den Nationalismus auf die Sportplätze zu verdrängen. So sollte es auch
bleiben. Für diejenigen, für die es z.B. wichtig ist, ob Brussia Dortmund auf der Tabellenspitze
bleibt, oder FC München, ist und kann es wichtig sein. Die anderen Bürger werden dadurch nicht
gestört; und eigentlich stört schon niemanden, aus welchen Ländern die Fußballspieler stammen,
auch wenn ihr Heimatland außer Europa liegt.
Fangen wir an, den Europapatriotismus zu bauen. Welche Bausteine sind vorhanden? Nur solche,
die wir eigentlich wegwerfen sollten: Andenken an die durch Jahrzehnte geführten Kämpfe, wo
sich die Stärkeren die Schwächeren unterordnen oder sogar von der Landkarte streichen wollten.
Aber ein geschickter Maurer, der auch entsprechend motiviert ist, ist in der Lage auch solch
fehlerhaftes Baumaterial für den neuen Bau zu nutzen. Wenn die Maurer sich bewusst sind, dass
der Europabau weitergebaut werden muss, damit unser Europa vor den heute noch unbekannten
Schwierigkeiten und Gefahren, die bestimmt in der Zukunft stecken, geschützt bleibt oder sich
besser wird wehren können.
So weit ich weiß, hat sich bisher – außer Präsident J. Gauck - kein anderer Politiker über die
Notwendigkeit des Europapatriotismus geäußert; das macht mir Sorgen.
April 2013

Jan Grzegorczyk

Co mniema Prezydent Republiki Federalnej Joachim Gauck
Niemiecki Prezydent Federalny Joachim Gauck wezwał nas niedawno, byśmy, wśród nas
Europejczyków, budowali patriotyzm europejski. Jak mamy to czynić, skoro wychowani jesteśmy
przeważnie bardzo nacjonalistycznie? Na razie żaden kraj nie chce zrezygnować ze swej obarczonej
piętnem nacjonalizmu historii, w której własny naród przedstawiany jest jako ten najlepszy na
świecie.
To była bardzo dobra idea, by nacjonalizm zepchnąć na murawy boisk. Tak też powinno pozostać.
Dla tych, dla których np. jest ważne, czy Borussia Dortmund pozostanie na szczycie tabeli ligowej,
czy FC München/Monachium, niech to nadal ważnym pozostaje – i tak może być. Innym
obywatelom to nie przeszkadza; no i właściwie już nikomu nie przeszkadza, z jakich krajów
wywodzą się piłkarze, nawet jeżeli kraj ich pochodzenia leży poza Europą.
Zacznijmy budować patriotyzm europejski. Jaki budulec mamy pod ręką? Właściwie tylko taki, co
to go powinniśmy odrzucić: rozważania o prowadzonych przez dziesiątki lat walkach, w których
silniejsi chcieli sobie podporządkować słabszych, albo nawet wykreślić ich z mapy krajów. Jednakże
zgrabny murarz, który jest też odpowiednio zmotywowany, jest w stanie również tak wadliwy
budulec wykorzystać do nowej budowy. Chyba murarze świadomi są tego, że budowanie Europy
musi być nadal prowadzone, aby nasza Europa chroniona była przed dzisiaj jeszcze nieznanymi
trudnościami i niebezpieczeństwami, albo się lepiej przed nimi mogła bronić.
O ile wiem, żaden inny polityk – oprócz Prezydenta J. Gauck’a – nie wypowiedział się na temat
patriotyzmu europejskiego; to mnie martwi.
Jan Grzegorczyk
Kwiecień 2013
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MAIFEST- MAJÓWKA
PROGRAMM - PROGRAM
Bloch Bude - Kołatka, 25.05.2013
11:00 - Offizielle Eröffnung und Begrüßung
Oficjalne otwarcie i przywitanie przybyłych gości
11:15 – Vortrag über Otto Julius Bierbaum
Odczyt dot. Otto Julius’a Bierbaum‘a
12:30 – Kaffeepause
Przerwa kawowa
13:00 – Auftritt der Theatergruppe „Stowarzyszenie Autorów Niezależnych”
nach dem Szenario von Halina Bohuta-Stąpel über Otto Julius Bierbaum
Występ grupy teatralnej „Stowarzyszenie Autorów Niezależnych“
nt. twórczości Otto Juliusa Bierbaum’a wg scenariusza
Haliny Bohuty-Stąpel
14:00 – Feierliches Mittagessen
Przerwa obiadowa
15:00 – Auftritt der Musikkapelle „Grünberger Band”
Występ zespołu „Grünberger Band”
16:00 – Freizeit (Kajaks, Tretboote)
Czas wolny (kajaki, rowery wodne)
17:00 – Lagerfeuer mit Überraschung
Ognisko z niespodzianką
19:00 – Abschluss der Veranstaltung.
Zakończenie imprezy.
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