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Dank der Zuwendung des polnischen Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie 
 

Verschwiegene 

Liebe 

Über Wipfel und Saaten 

In den Glanz hinein - 

Wer mag sie erraten, 

Wer holte sie ein? 

Gedanken sich wiegen, 

Die Nacht ist verschwiegen, 

Gedanken sind frei. 

 

Errät’ es nur eine, 

Wer an sie gedacht, 

Beim Rauschen der Haine, 

Wenn niemand mehr wacht, 

Als die Wolken, die fliegen - 

Mein Lieb ist verschwiegen 

Und schön wie die Nacht. 

 

Miłość 

zmilczana 

Z migotu, z wróżby 

Kwitnących traw - 

Dopytał któż by, 

Dociekł jej spraw? 

Myśl się kołysze 

I w nocną ciszę 

Wiedzie ją traf. 
 

Niechaj się dowie, 

Kto o niej śni, 

Z szmeru w dąbrowie, 

Gdy wszystko śpi 

Prócz chmur, co biegną, 

I czucie jedno 

Jak gwiazda lśni. 

 

Joseph Freiherr von Eichendorff 

1788 –1857 
przełożył Jerzy Litwiniuk 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

BEKANNTMACHUNG 

 

Wir laden herzlich alle unsere Mitglieder ein zur Teilnahme am Erntedankfest der 

Gemeinde Rothenburg/Oder (Czerwieńsk). Während dieser Veranstaltung wird Turnier der 

Gemeinde Rothenburg/Oder u. Drebkau stattfinden. Nach dem Turnier erhalten Preise alle 

Teilnehmer.  

Es wird viele Attraktionen geben und bestimmt viel Spaß während dieser Veranstaltung.  

Die Städte Rothenburg/Oder und Drebkau bilden Gemeindepartnerschaft seit dem 

Jahre 2000. Auch alle andere Ortschaften der Gemeinde Rothenburg/Oder haben 

Partnerschaften in Deutschland. Eine Partnerschaft zwischen zwei Städten oder Gemeinden 

hat das Ziel, Gelegenheit zu geben, um kulturelle und wirtschaftliche Errungenschaften 

auszutauschen und auch die gegenseitige freundschaftliche Beziehungen zwischen den 

Bürgern aus Rothenburg/Oder (unsere Mitglieder) und Drebkau zu vertiefen, pflegen und sich 

damit  besser kennenzulernen. 

Das Ehrenpatronat über die Festlichkeiten übernimmt der Generalkonsul der BRD in 

Breslau. Das Fest findet in Klein Lessen (Leśniów Mały) am 24. August 2013 statt. 

Marta Błasik 

Programm: 

 

13:00     Zum Auftakt wird die heilige Messe gelesen  

14:00     Festzug durch das Dorf 

14:30     Anlässliche Reden, Bekanntmachung der Ergebnisse von Wettbewerben um: 

    - die schönste Verzierung des Hauses 

                  - die schönste Erntekrone 

15:00    Zeremonie des Erntefestes 

15:15    Künstlerisches Programm, vorbereitet von Kinder- u. Jugendgruppen aus dem  

               Kulturzentrum 

16:30    XIV Turnier der Partnergemeinden 

17:45    Auftritt der Tanzgruppe aus KVK Kausche 

18:00    Bekanntmachung der Turnierergebnisse, Verteilung der Preise 

18:15    Auftreten der Gesangensembles 

21:00     Allgemeiner Tanzabend. 
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OGŁOSZENIE 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych członków do udziału w Święcie 

Plonów Gminy Czerwieńsk. Podczas tej imprezy będzie miał miejsce turniej gmin 

Czerwieńsk (Rothenburg/Oder) i Drebkau. Po turnieju wszyscy uczestnicy otrzymają 

nagrody. Będzie wiele atrakcji i na pewno dużo frajdy w trakcie imprezy. 

Miasta Czerwieńsk (Rothenburg/Oder) i Drebkau od roku 2000 są gminami 

partnerskimi. Także wszystkie miejscowości gminy Czerwieńsk (Rothenburg/Oder) mają 

swoje partnerstwa w Niemczech. Partnerstwo między dwoma miastami albo gminami ma 

służyć wymianie kulturalnej i gospodarczej. To spotkanie daje możliwość, by pogłębiać i 

pielęgnować wspólnie przyjacielskie stosunki między mieszkańcami Czerwieńska 

(Rothenburg/Oder) (naszymi członkami) a Drebkau, a także by lepiej się poznawać. 

Honorowy Patronat nad Świętem Plonów obejmie Konsul Generalny Republiki 

Federalnej Niemiec z Wrocławia. Impreza będzie miała miejsce 24 sierpnia 2013 roku w 

Leśniowie Małym (Klein Lessen). 

Marta Błasik 

 

Program: 

 

 

 

 

 

13:00     Msza św.  

14:00     Korowód dożynkowy 

14:30     Przemówienia okolicznościowe, ogłoszenie wyników konkursów: 

    - na najpiękniejszą posesję, 

                 - na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

15:00    Ceremonia dożynkowa 

15:15    Program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji MGOK 

16:30    XIV Turniej Gmin Partnerskich 

17:45    Występ grupy tanecznej KVK Kausche 

18:00    Ogłoszenie wyników Turnieju, wręczenie nagród 

18:15    Występy zespołów śpiewaczych 

21:00     Zabawa plenerowa. 
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Bericht 
 
In Rahmen der „Tage der Lebuser Woiwodschaft“, die in diesem Jahr in Landsberg/ Gorzów Wlkp. 
gefeiert worden waren, wurde am 29.Juni 2013 in den Räumlichkeiten der Bibliothek in Landsberg 
ein Internationales Forum über Vielfältigkeit der Kultur organisiert. Der Veranstalter: Frau Elisabeth 
Polak, Marschall der Woiwodschaft, hat dadurch bewiesen, dass sie weiß, wie wichtig es heute ist, 
Elemente der Kultur, die die ethnischen Gruppen oder nationalen Minderheiten, die sich in unserer 
Region angesiedelt haben oder einfach geblieben sind, zu bewahren. 
 
Die Liste der eingeladenen Gäste ist lang, und deswegen nenne ich nur die für dieses Thema 
bedeutendsten  Personen: der Woiwode Georg Ostrouch, Frau Maria Zielińska, Professor der 
Grünberger Uni; aus Russland: Frau Direktor Elena Riabowa, aus Moldau: Herr Nistor Grozavu, 
Stellvertreter des Bürgermeisters von Kischeniow..  
 
Am Anfang wurden interessante Daten der letzten Volkszählung, die für unsere Woiwodschaft 
gelten, angegeben:  
 
L.Z.        ZUGEHÖRIGKEIT ZUR NATION 

       ETHNISCHEN GRUPPE 

 ZAHL DER 

BEWOHNER 

  

    1.        Deutsche  1846              
    2.        Lemken  1566   
    3.        Ukrainer  1227   
    4.        Zigeuner     511   
    5.        Russen    433   
    6.        Weißrussen                 242   

 
 
In dieser Zusammenstellung – im Vergleich zu den Daten der vorherigen Volkszählung – ist zu sehen, 
dass sich die Zahl der Bewohner, die als ihre Nationalität die deutsche angegeben haben, 
verdreifacht hat. 
 
Ich glaube nicht, dass aus Deutschland oder von irgendwo etwa 1300 Deutsche zu uns gekommen 
sind oder dass unsere einheimische Deutschen so viele Kinder zur Welt gebracht haben. Nein: 
einfach  die Angst, dass mit peinlichen Konsequenzen zu rechnen ist, wenn man sich zum 
Deutschtum bekennt, hat sich vermindert. Für unsere Gesellschaft sind die Angaben ein 
bedeutender Anlass zur Freude.  
 
Aber im Bericht aus dem Forum muss unbedingt wenigstens Herr Artur Graban, Pope der Lemken, 
und seine Taten und Erfolge in der Arbeit mit Jugendlichen, die er beweisen konnte, gelobt werden. 
Die Band der Lemken „Lemko Tower“ hat am Ende des Forums uns alle begeistert. 
 
Dann musste noch etwas Zeit bleiben, um auf der Warthepromenade die Darstellung der Zigeuner 
Spiel-, Gesang- u. Tanzgruppe TERNO  unter Leitung von Herrn Eduard Dębicki zu betrachten. Kein 
Wunder, dass wir erst am späten Nachmittag nach Grünberg zurück gekehrt sind, obwohl die Piste 
von Schwiebus/ Świebodzin bis Odereck/ Cigacice schon eine recht gute Fahrt ermöglicht. 
 
„Wir“ – das waren: der Vorsitzende Boleslaus Gustav Bernaczek, Eva Biernacka, Martha Błasik, Ola 
Waśkowska und meine Person. 
     Jan Grzegorczyk  
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Sprawozdanie 
 
W ramach „Dni Województwa Lubuskiego”, obchodzonych w tym roku w Gorzowie Wlkp., 
zorganizowano w pomieszczeniach Biblioteki w Gorzowie Wlkp. Międzynarodowe Forum 
Różnorodności Kultur. Organizator: Marszałek Województwa Pani Elżbieta Polak dowiodła w ten 
sposób, iż wie, jak dzisiaj ważnym jest, by zachować elementy tej kultury, którą grupy etniczne, 
względnie mniejszości narodowe, które osiedliły się względnie po prostu pozostały w naszym 
regionie, wniosły ze sobą. 
 
Lista zaproszonych gości była długa, dlatego wymienię tylko te najbardziej znaczące – dla tego 
tematu - osoby: Wojewoda Jerzy Ostrouch, Pani Maria Zielińska, Profesor Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, z Rosji pani Dyrektor Elena Riabowa, z Mołdawii pan Nistor Grozavu, Zastępca 
mera Municypium Kiszyniów oraz wielu innych. 
 
Na wstępie przedstawiono interesujące dane z ostatniego spisu ludności, dotyczące naszego 
województwa: 
 
L.P.        PRZYNALEŻNOŚĆ DO NARODU/ 

       GRUPY ETNICZNEJ 

LICZBA MIESZKAŃCÓW 

    1.        Niemcy 1846 
    2.        Łemkowie 1566 
    3.        Ukraińcy 1227 
    4.        Romowie (Cyganie)    511 
    5.        Rosjanie   433 
    6.        Białorusini                242 

 
W zestawieniu tym – w porównaniu do danych z poprzedniego spisu – widać, że liczba 
mieszkańców, którzy podali jako swoją narodowość niemiecką, się potroiła. 
 
Nie wierzę, że przyjechało do nas z Niemiec bądź skądkolwiek ok. 1300 Niemców, albo że naszym 
miejscowym Niemcom urodziło się tak wiele dzieci. Nie: tylko zmniejszył się strach, że należy się 
liczyć z przykrymi konsekwencjami w sytuacji, gdyby przyznać się do niemieckości. Dla naszego 
Towarzystwa dane te są znaczącym powodem do radości. 
 
Jednakże w sprawozdaniu z Forum należy koniecznie przynajmniej wystąpienie, pana Artura 
Grabana popa Łemków, pochwalić za jego czyny i sukcesy w pracy z młodzieżą, co potrafił 
udowodnić: Zespół muzyczny Łemków „Lemko Tower” wystąpiwszy na zakończeniu Forum 
zachwycił nas wszystkich. 
 
Potem musiało pozostać jeszcze trochę czasu, by podziwiać przedstawienie grająco-śpiewająco-
tańczącego zespołu TERNO pod kierownictwem pana Edwarda Dębickiego. Nic dziwnego, że 
wróciliśmy dopiero późnym popołudniem, chociaż trasa od Świebodzina do Cigacic umożliwia już 
naprawdę dobrą jazdę. 
 
„My” – to były osoby: Przewodniczący B.G. Bernaczek, Ewa Biernacka, Marta Błasik, Ola 
Waśkowska i moja skromność  
 
    Jan Grzegorczyk 
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Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
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SIEGFRIED LEONHARD KAPELA  

„Mein Weg zur Identität“ 

Teil 11 

(Fortsetzung aus der Nummer 3/4 - 2013) 

 

Die Herren aus dem Sicherheitsamt fragten sich, wozu ich das tue, was für ein Ziel ich habe? 
Oder – wer befahl mir das? Warum interessiert mich Geschichte der ehemaligen deutschen 
Friedhöfe? Warum frage ich nach längst vergangenen Zeiten, indem ich durch die Dörfer und 
Städtchen reise? Sie hatten nichts gegenüber meiner Tätigkeit in der „Solidarność“, obwohl für sie 
solche Gewerkschaft einigermaßen selbstverständlich schädlich für Polen war Sie waren aber 
nicht überrascht, weil mein bisheriger Lebenslauf führte gerade zur „Solidarność“; eher würden 
sie sich wundern, wenn ich in solcher Gewerkschaft nicht gelandet wäre. Nach ihrer Schätzung, 
die Wiedergutmachung der Versäumnisse in meiner Vergangenheit und genaue Erklärungen der 
allen Sachen werde ein paar Jahre dauern. Es werden Jahre ohne Kinder, ohne Familie. 

Sie hatten komplette Informationen von meiner Lebenslage – wir wohnten nebenbei in der 
Wohnung der Schwiegereltern unter sehr schlechten Bedingungen; die Schwiegermutter 
schikanierte meine Frau; weil sie akzeptierte nicht, dass ihre Tochter einen „Hitleranhänger“ 
heiratete, sie mochte auch unsere Kinder nicht. Die Herren wussten, dass ich keine Angst vom 
Gefängnis habe, aber befürchte, was mit meiner Familie sein wird, die ohne mich nicht im Stande 
ist zu existieren. Nachdem Herr Jankowski dies alles skizziert hatte, ging er zu Verschlagen über. 
Indem er mein starke Ausreisewille kannte, schlug er mir vor, mir wird die Ausreisebewilligung 
innerhalb von zwei Jahren eingehändigt, gesamt für ganze Familie, wenn ich während den Jahren 
mit dem Sicherheitsamt mitarbeiten werde, vorausgesetzt, ich bleibe in der „Solidarność“ tätig 
und nach Rat und Empfehlungen, geheim sogar vor eigener Frau, mitmache. 
 Die Annahme des Vorschlags sollte die Gefängnisgefahr beseitigen, aber über mein 
moralisches Dilemma solle ich nicht reden, sie würde so wie so als unehrlich entnommen. „Herr 
Kapela, das ist keine Erpressung, sondern ein ehrlicher Vorschlag. Sie werden für uns in der 
„Solidarność“ arbeiten, und wir geben Ihnen Schutz und Hilfe, und in zwei Jahren können Sie Polen 
verlassen.“ Ich bat die Herren mir die Möglichkeit zu geben, das alles zu überdenken, dafür 
brauche ich eine Zeitweile. In später Nacht kam ich mit Taxi nach Hause zurück. Ich musste aber 
ausgehen, ging durch das Dorf und wusste nicht, was ich machen soll, suchte den Ausweg. 
 Am nächsten Tag fuhr ich nach Grünberg ins Parteikomitee der Woiwodschaft, zu dem 
Sekretär, der für die Presse verantwortlich war – und begann ihm zu erzählen, dass ich 
Vorstandsmitglied des Regionalvorstands der „Solidarność“ bin und dass ich mit der Politik, die die 
Gewerkschaft führt, nicht einverstanden bin, nämlich mit solchen Taten, die den Arbeitnehmern 
und Polen schaden. Ich wusste, dass solch ein Stoff in der Parteipropaganda ausgenutzt wird; sie 
hatten solche Arbeitsplatzt. Nach kurzem Gespräch kamen andere, die mit Presse beschäftigt 
waren. Ich sprach, dass ich die Aktion der Landwirtschaftlichen „Solidarność“ in Glińsk nicht 
zustimme, und dass die dortigen PGR-Arbeiter richtig ihre Arbeitsplätze verteidigen. Ich 
akzeptierte den Vorschlag, eine Erklärung unter dem Titel „Warum muss ich die <Solidarność> 
verlassen“ zu schreiben. 
 Ich konnte nichts anders machen. Wäre ich zu den Kollegen gegangen und erzählt haben, 
ich sei von den Sicherheitsbeamten gnadenlos erpresst, hätte so was in der Sache nichts geändert.  
Die Kollegen im Regionalvorstand hatten keine Ahnung von meiner Vergangenheit, wussten auch 
nicht, dass ich Materialien sammle, die der ehemaligen Bewohner der Gegend betreffen. Vielleicht 
manche, bestimmt nicht alle, könnten mir moralische Unterstützung leisten. Während jeder 
Vorstandsitzung konnte ich mit meiner Nase, besser als Weinrauch  in der Kirche, den Geist des 
Sicherheitsamtes schnüffeln, war vielleicht meine Nase zu sehr empfindlich? Ich bekam den 
Eindruck, dass Wahrheit ich nur auf „meinem“ Friedhof aussprechen darf. 
 

Fortsetzung folgt… Übersetzung: Jan Grzegorczyk 
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SIEGFRIED LEONHARD KAPELA  

– „Moja droga do tożsamości“ 

część 11 

(kontyunacja z numeru 3/4 - 2013) 

 

 Panowie z bezpieki zadawali więc sobie pytania. Po co ja to robię? W jakim celu? A może – z 

czyjego polecenia? Dlaczego tak bardzo obchodzi mnie historia poniemieckich cmentarzy? Po co, 

jeżdżąc po wsiach i miasteczkach, rozpytuję się o czasy dawno minione? Oni nic nie mieli do mojej 

działalności w „Solidarności”, chociaż ze względów oczywistych uważali ją za wysoce szkodliwą dla 

Polski. Nie dziwili się jej jednak, bo moja dotychczasowa droga życiowa prowadziła wprost do 

„Solidarności” – dziwiliby się raczej, gdybym tam nie wylądował. Według ich oceny, naprawienie 

niedopatrzenia z mojej przeszłości i wyjaśnienie tych wszystkich kwestii potrwa kilka lat. Będą to lata 

bez dzieci, bez rodziny… 

 Doskonale znali moją sytuację – mieszkaliśmy kątem u teściowej w bardzo złych warunkach, 

teściowa szykanowała moją żonę, nigdy nie zaakceptowała jej małżeństwa z „hitlerowcem”, nie 

znosiła też moich dzieci. Panowie zdawali sobie sprawę, że ja nie boję się kolejnych lat w więzieniu, a 

jedynie tego, jaki los spotka moją rodzinę, która beze mnie sobie nie poradzi. Po takim nakreśleniu 

sytuacji, pan Jankowski przeszedł do składania propozycji. Znając moją  niezłamaną wolę wyjechania 

z Polski, oświadczył, że oni zgodzą się na mój wyjazd w ciągu dwóch lat, nawet z rodziną, jeśli ja zgodzę 

się na współpracę z bezpieką, będę pracował dla nich działając w „Solidarności” – według ich rad i 

zaleceń i jeżeli zachowam tę współpracę w tajemnicy, nawet przed żoną.  

 Przyjęcie tej propozycji miało mnie uratować przed więzieniem, a o moich dylematach 

moralnych miałem im nawet nie wspominać, bo byłyby dla nich nieszczere. „Panie Kapela, to nie 

szantaż, to uczciwa propozycja. Wy dla nas działacie w <<Solidarności>>, a my wam damy ochronę i 

pomoc, a w ciągu dwóch lat wyjazd z Polski.” Poprosiłem panów o możliwość przemyślenia złożonej 

propozycji, powiedziałem, że potrzebuję trochę czasu. Późno w nocy wróciłem taksówką do domu. W 

nocy wyszedłem nie wiedząc co robić, czy wrócę; chodziłem po wsi, szukałem wyjścia. 

 Następnego dnia pojechałem do Zielonej Góry, do Komitetu Wojewódzkiego partii, do ich 

sekretarza od prasy – i zacząłem mu opowiadać, że jestem członkiem Zarządu Regionu „Solidarności” 

i że nie zgadzam się z polityką prowadzoną przez Związek, z działaniami, które szkodzą ludziom pracy 

i Polsce. Wiedziałem, że będą chcieli to wykorzystać propagandowo, od tego przecież byli. Po krótkiej 

rozmowie przyszły kolejne osoby odpowiedzialne za prasę. Mówiłem im, że nie zgadzam się z akcją 

rolniczej „Solidarności” w Glińsku, że pracownicy tamtejszego PGR-u słusznie wystąpili w obronie 

swoich miejsc pracy. Zgodziłem się napisać oświadczenie – Dlaczego muszę wystąpić z „Solidarności”. 

 Nie mogłem postąpić inaczej. Pójście do kolegów i powiedzenie, że jestem przez bezpiekę 

brutalnie szantażowany, niczego by nie zmieniło. Koledzy z Zarządu Regionu nie mieli pojęcia o mojej 

przeszłości, nie wiedzieli też, że zbieram materiały dotyczące byłych mieszkańców tych ziem. Mogli 

mi udzielić najwyżej moralnego wsparcia, a i to chyba nie wszyscy. Miałem może zbyt wyczulony 

zmysł węchu politycznego, ale na każdym posiedzeniu Zarządu Regionu czułem w jego atmosferze 

duch bezpieki, bardziej niż kadziło w kościele; miałem takie wrażenie, że prawdę mogę wypowiadać 

tylko na „moim” cmentarzu. 

Ciąg dalszy nastąpi… 
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Worum wird heutzutage in Europa gekämpft 

    Der ewig lebendige Lenin 
 

Ein gesunder Mensch hat (u.a.) eine linke und eine rechte Hand, aber es ist noch besser, wenn 

man von ihm sagen kann, er sei beidhändig. Die Politologen meinen, dass eine Gesellschaft ein 

Organismus sei, der etwa ähnlich dem menschlichen ist, und deswegen sei es gut, wenn man auch 

in der Gesellschaft zeigen kann, wo (wer ?) die Linke, und wo (wer ?) die Rechte ist. 

 Die Folge der Industrierevolution und der Fortschritte der Hygiene war eine 

demographische Explosion (z.B. mein Vater hatte noch 5 Brüder und 3 Schwestern und meine 

Mutter war eines der 9 Kinder ihrer Eltern); zu dieser Zeit fand in den Städten eine gewaltige Zahl 

von Menschen, die dann  Arbeiterklasse genannt wurde, Beschäftigung. 

Auf einmal erschienen auch Personen, die im Namen des Kampfes um Interessen der 

Arbeiterklasse an die Macht kommen wollten. Der populärste und erfolgreichste Politiker (lese: 

Verteidiger der Arbeiterklasse) war die Person mit dem konspirativen Pseudonym Lenin. Meiner 

Meinung nach war Lenin der berühmteste Vertreter der Linken in der Menschheitsgeschichte. 

 Lenin ist längst verstorben, langsam stirbt auch der Begriff „Arbeiterklasse“, und so gibt es 

auch keine politische Partei, die auf ihre Fahne Losungen des Kampfes um die Interessen der 

Arbeiterklasse geschrieben hätte. Aber wenn man Geld als Politiker verdienen möchte, dann muss 

man für irgendetwas kämpfen. Manche sind in die Armee (=Partei) eingetreten, die für den 

Umweltschutz kämpft. Die Umwelt ist ein schönes Ding, ist lebendig, grün … und überhaupt gut. 

Wir wollen uns aber nicht selbst betrügen; die Umwelt – das sind doch nicht Menschen. Der 

Mensch hat eine bestimmte Hautfarbe, und die ist nicht grün. Natürlich kenne ich den Spruch „ich 

bin grün“, was heiβt, ich habe von dieser Sache keine Vorstellung, aber hier geht’s um was 

Anderes; ich meine, dass Erfolge einer Grünenpartei bei uns immer als mäβig zu  bezeichnen sind. 

Wenn ein Politiker die Macht (also auch die Kasse) erobern will, muss er definieren können, welche 

Gesellschaftsgruppe er führen möchte (lies: um Interessen welcher Gruppe er kämpfen, und 

welche Gruppe er besiegen will). In der jetzigen Zeit ist die ewige Einteilung in Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber auch deutlich zu sehen: in jeder Arztpraxis ist ein Arzt, der einer Frau*) Arbeit in der 

Rezeption gibt. Die Arbeitgebergruppe hat andere Sorgen und andere Interessen als die 

Arbeitnehmergruppe. Seit noch früheren Zeiten als in denen Lenin lebte und wirkte, wurde 

angenommen, dass diejenigen, die für die Interessen der Arbeitnehmer kämpfen, als Linke 

bezeichnet werden, dagegen die Rechte jene sind , deren Interessen denen der Arbeitgeber näher 

stehen. Selbstverständlich gibt es  zwischen den Linken und den Rechten  auch die Mittelgruppe, 

die lateinisch als Centergruppe genannt wird, die auch um irgendwas kämpfen möchte. Die 

Centergruppe sind weder Arbeitgeber  noch Arbeitnehmer,  es sind Emeriten, Rentner und 

Personen, die selbstständig auf eigene Rechnung arbeiten (z.B. die Wahrsager). 

  

 
____________________________          

 *) die Frau, das muss nicht unbedingt die Ehefrau von Herrn Dr. sein, das kann auch ein anderer Mensch 

sei, der ihm noch näher ist. 

 

Fortsetzung folgt S. 10 
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Den Linken ist es leicht, ein Wahlprogramm zu schreiben; sie kämpfen dafür, dass: 
- man den Arbeitgebern durch Gesetze verordnen soll, den Arbeitnehmern eine ständige 

Lohnerhöhung zu garantieren, und 
der Staat Arbeitsplätze schaffen soll, z.B.  aus Geldern der Steuerzahler eine neue Grube 
bauen (die in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird, damit man in den Vorstand  
eigene Verwandte einstellen  kann, wo sie  Millionen  verdienen können - dies aber wird 
ins Wahlprogramm nicht geschrieben), oder, dass der Staat mehr oder weniger 
notwendige administrative Institutionen gründet, in denen die Angestellten ihre Gehälter 
auf Kosten der restlichen Gesellschaft beziehen.   

Die Rechten haben es schwieriger, weil sie kämpfen müssen, damit: 
- durchs Gesetz die Arbeitskosten vermindert werden (= Verminderung der Steuer, darin 

der Versicherungen), und dass 
- der Staat das Bewusstsein verbreitet, dass Steuer- u. Versicherungsverpflichtungen für 

die Betriebe ein erschwerender Faktor ist, und die Betriebe dadurch nicht im Stande sind,  
den Herausforderungen, die der gegenwärtige, globale Arbeitsmarkt stellt, gerecht zu 
werden, weswegen die Belegschaften der Betriebe die Reihen der Arbeitslosen 
vergrößern können. 

Die Mittelgruppe, indem sie ihr Wahlprogramm schreibt, weiß, dass ihre Gruppe auf verlorenem 
Posten kämpft, obwohl sie erreichen möchte, dass die Arbeitnehmer und Arbeitgeber (also ihre 
Kinder und Enkel) höhere Steuer zahlen sollten, die dann der Staat für Rentenerhöhung 
verwenden möge. Als Gegenleistung werden sich die Rentner am Kindertag oder bei der ersten 
heiligen Kommunion revanchieren. 
 Und ich, ein alter Mann, stelle mir folgende Fragen: soll ich altruistisch für die Interessen 
der anderen Gruppen kämpfen, oder ist ein Kampf um eigene Interessen unmoralisch ? Also soll 
ich ein Linker sein und gegen die Rechten kämpfen, oder soll ich ein Rechter sein und für die 
Interessen der Arbeitgeber kämpfen, oder vielleicht als Altersrentner  in der Mittelgruppe 
stecken und kämpfen, damit meine Kinder höhere Steuer zahlen werden ? 
Oder wird es besser sein, nicht an der Wahl teilzunehmen?       
                  

Jan Grzegorczyk 

O co walczy się dzisiaj w Europie 

 

Lenin wiecznie żywy 
 

 Zdrowy człowiek ma (m.in.) lewą i prawą rękę, a jeszcze lepiej, jeśli można o nim 

powiedzieć, iż jest oburęczny. Politolodzy mniemają, że społeczeństwo jest w jakiejś mierze 

organizmem podobnym do człowieka i dlatego dobrze jest, jeżeli w społeczeństwie można 

wskazać, gdzie (kto?) jest lewica, a gdzie (znowu: kto?) jest prawica. 

Kiedy na skutek rewolucji przemysłowej i postępów higieny nastąpiła eksplozja demograficzna 

(np. mój ojciec miał jeszcze 5 braci i 3 siostry, a moja matka była jedną z 9 cieci swoich rodziców), 

wówczas w miastach znalazła pracę potężna grupa ludzi, która nazwana została klasą robotniczą. 

Zaraz też pojawili się osoby, które w imię walki o interesy tej klasy robotniczej – starały się o 

uchwycenie władzy dla siebie. 

Najbardziej popularnym i skutecznym politykiem (czytaj: obrońcą klasy robotniczej) okazała się 
osoba nosząca konspiracyjny pseudonim Lenin. Wg mojej miary Lenin jest najsławniejszym 
przedstawicielem lewicy w historii ludzkości. 

 

Ciąg dalszy s.12 



 

 
  

Lenin dawno już umarł, powoli zamiera też pojęcie „klasa robotnicza” i tym samym nie ma już 

partii politycznej, która miałaby wypisane na swych sztandarach hasła walki o interesy klasy 

robotniczej. Ale jeżeli chce się zarabiać pieniądze jako polityk, to niestety, ale trzeba o coś 

walczyć. Niektórzy zapisali się do armii (= partii), która walczy o ochronę środowiska. Środowisko 

to fajna rzecz, jest zielone, żywe ... i w ogóle. Ale nie ma się co oszukiwać, środowisko to nie 

ludzie. Człowiek ma określoną barwę skóry, i nie jest to barwa zielona. Oczywiście znam 

porzekadło „jestem zielony”, czyli nic nie wiem na dany temat, ale tu nie o to chodzi; sądzę, że 

sukcesy partii zielonych można będzie zawsze skwitować jako mierne. 

Jeżeli jakiś polityk chce zdobyć władzę (czyli też kasę), musi umieć zdefiniować, której grupie 

społecznej chciałby on przewodzić (czytaj: o interesy jakiej grupy chce on walczyć, a jaką grupę 

społeczną chce pokonać). W czasach obecnych bardzo wyraźnie widać odwieczny podział na 

pracobiorców i pracodawców: w każdej przychodni lekarskiej jest lekarz, który daje pracę tej 

pani*) w rejestracji. Grupa składająca się z pracodawców ma inne kłopoty i inne interesy, niż 

grupa składająca się z pracobiorców. Od czasów jeszcze wcześniejszych niż te, w których żył i 

działał Lenin, utarło się określać tych co walczą o interesy pracobiorców „lewicą”, a „prawicą” 

tych, którym bliższe są interesy pracodawców. Oczywiście pomiędzy lewicowcami a 

prawicowcami jest grupa środkowców, z łacińska zwanych centrowcami, którzy też chcą o coś 

walczyć. Środkowcy nie są ani pracodawcami, ani pracobiorcami, czyli są to emeryci, renciści i 

osoby same pracujące na własny rachunek (np. wróżbici).  

Lewicowcom łatwo jest pisać program wyborczy; oni walczą o to, by:  

- ustawowo nakazać pracodawcom podwyższanie płac pracobiorcom, oraz by 

- państwo tworzyło miejsca pracy, np. wybudowało z pieniędzy podatników nową 

kopalnię, (którą potem przekształci się w spółkę akcyjną, do zarządu której skieruje 

się swoich krewnych, by mogli zarobić miliony – ale tego już w programie nie będzie), 

albo by państwo tworzyło mniej lub bardziej potrzebne instytucje administracyjne, w 

których pracownicy pobierają pensje na koszt reszty społeczeństwa. 

Prawicowcy mają gorzej, bo muszą walczyć o to, aby: 

- ustawowo obniżyć koszty pracy (= podatki, w tym ubezpieczenia), oraz aby 

państwo rozpowszechniało świadomość, że obowiązkowe podatki i ubezpieczenia są czynnikami 

osłabiającymi przedsiębiorstwa, które na skutek tego mogą nie sprostać wyzwaniom, jakie 

stawia obecny, globalny rynek pracy, a w związku z tym załogi tych przedsiębiorstw mogą zasilić 

szeregi bezrobotnych. 

Środkowcy pisząc swój program wyborczy wiedzą, że walczą na straconych pozycjach, gdyż 

walczą o to, by pracobiorcy i pracodawcy (czyli ich dzieci i wnuki) płacili wyższe podatki, które 

państwo potem przeznaczy na wypłacanie im wyższych rent i emerytur. W zamian za to oni 

zrewanżują się przecież w dniu dziecka i z okazji I Komunii świętej. 

 A ja, stary człowiek, pytam się, czy należy być altruistą i walczyć o cudze interesy, albo 

czy walka o własne interesy jest amoralna ? Czyli: czy mam być lewicowcem i walczyć przeciw 

pracodawcom, a może mam być prawicowcem i walczyć o interesy pracodawców, czy może jako 

emeryt mam być centrowcem i walczyć o to, by moje dzieci płaciły wyższe podatki ? A może nie 

głosować na nikogo i niech będzie bezrząd (a wtedy) niech się to wszystko zawali ? 

         

Jan Grzegorczyk 

 

 

*) Ta pani to nie musi być koniecznie żona pana Dr, to może być też ktoś jemu bardziej bliski. 
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