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Tajemnica

Sie konnte mir kein Wörtchen sagen,
Zu viele Lauscher waren wach;
Den Blick nur durft' ich schüchtern fragen,
Und wohl verstand ich, was er sprach.
Leis' komm' ich her in deine Stille,
Du schön belaubtes Buchenzelt,
Verbirg in deiner grünen Hülle
Die Liebenden dem Aug' der Welt!

I słówka wyrzec nie zdołała,
natrętni nazbyt czujni są;
spojrzała — to jej mowa cała,
a serce zrozumiało ją.
To ja, o ty bukowa ciszy,
co w namiot pleciesz dla mnie liść;
ztąd pieszczot świat już nie dosłyszy,
ty skryjesz, gdyby chciał tu wniść.

Von ferne mit verworrnem Sausen
Arbeitet der geschäft'ge Tag,
Und durch der Stimmen hohles Brausen
Erkenn' ich schwerer Hämmer Schlag.
So sauer ringt die kargen Loose
Der Mensch dem harten Himmel ab;
Doch leicht erworben, aus dem Schooße
Der Götter fällt das Glück herab.

Z daleka szerząc gwar twój żwawy,
pracujesz nieztrudzony dniu!
a z głębi przytłumionej wrzawy
twe ciężkie młoty grzmią aż tu.
Tak cierpko to swe liche plony
wywalcza człek od twardych nieb,
a szczęsny, bierze nieztrudzony,
dar bogów padły tu na ślep.

Daß ja die Menschen es nie hören,
Wie treue Lieb' uns still beglückt!
Sie können nur die Freude stören,
Weil Freude nie sie selbst entzückt.
Die Welt wird nie das Glück erlauben,
Als Beute wird es nur gehascht;
Entwenden mußt du's oder rauben,
Eh dich die Mißgunst überrascht.

Ze nie chce z ludzi nikt pojmować,
jak błogo pierś miłością tchnie !
umieją tylko radość psować,
bo sami nie radują się.
Świat szczęścia zawsze ci zabroni,
jak łup je chwytaj, na twą w laść;
a śpiesz się! chytra zawiść goni,
rabować musisz, albo kraść.

Leis' auf den Zehen kommt's geschlichen,
Die Stille liebt es und die Nacht;
Mit schnellen Füßen ist' entwichen,
Wo des Verräthers Auge wacht.
O schlinge dich, du sanfte Quelle,
Ein breiter Strom um uns herum,
Und drohend mit empörter Welle
Vertheidige dies Heiligthum!

Na palcach samo się przyczai,
a noc i cisza miłe mu:
ścigane okiem szkodnej zgrai,
odwróci płochy krok co tchu.
O! wij się, wij, strumyku luby!
a co najszerzej, tocz twą toń,
i groźny strzęp twych nurtów czuby,
i z całych sił przybytku broń!

FRIEDRICH SCHILLER

Przekład/Übersetz.: J.D. MINASOWICZ

Ab und zu
Ab und zu entwickelt sich in Polen (in Deutschland auch) eine öffentliche Diskussion, ob die
politischen Parteien mit Geldern aus der Staatskasse unterstützt werden sollen. Gleich
schicken die meisten Chefredakteure ihre Journalisten in die Fußgängerzone, wo sie die
Passanten befragen sollen, ob sie dafür oder dagegen seien, dass die Parteien Geld aus der
Staatkasse bekommen.
Die meisten Befragten haben eine sehr schlechte Meinung zur Leistung und politischen
Qualifikation der Abgeordneten, und schon die kurze Erwähnung der Thematik macht sie
sofort wütend. Das journalistische Material sieht dann seht einseitig aus, also schlecht. Um
das zu verbessern, erscheint vor dem Mikrofon ein Mann, der extra bestellt worden war,
der sich bemüht zu erklären, dass die Finanzierung der Parteien aus der Staatkasse
notwendig sei, weil:
- die Parteien für das Land eigentlich ein Gottes Segen seien; wer sich denn ein Land
vorstellen könne, in dem keine Parteien bestehen ? So was gibt’s doch nicht !
- die Parteien müssen doch auch Büros zur Verfügung haben, und die Miete für
Büroflächen in den Stadtzentren sind bekanntlich ungeheuer teuer.
-

in den schönen Büroräumen muss doch auch jemand sitzen; es kann mal passieren,
dass jemand in das Büro kommen möchte ! Für diesen Fall sitzt dort hinter dem
Schreibtisch unser lieber Franz. Der Franz hat natürlich eine höhere Ausbildung,
und für Kleingeld wird er sich da nicht langweilen lassen; außerdem sind wir ja der

Meinung, dass auch junge Leute gut verdienen sollen.
Wenn es schon dem o.g. Mann gelang, uns zu überzeugen, dass die Parteien für uns so wie
Luft notwendig seien, dann bleibt so wie so die (rhetorische) Frage: Warum reichen die
Beiträge der Mitglieder für die Miete und für den im Büro sitzenden Frank nicht aus? Die
Antwort ist klar:
1. Die Mitgliederzahl der Parteien ist so gering, dass das Einkommen aus den
Zugehörigkeitsbeiträgen sogar die Rechnungen für Telefongespräche nicht decken
können.
2.

Sollten die Mitgliedsbeiträge ein bisschen höher werden, dann sinkt die
Mitgliederzahl rapide, und das Einkommen wird noch kleiner.
Zusammenfassend darf ich folgende Bemerkungen darstellen: Wollen wir Demokratie
bewahren, müssen wir wenigstens zwei Parteien haben; in Groß Britannien und in den USA
reichen zwei Parteien ganz gut aus. Alle von uns, die schon Erwachsen sind, wissen es
genau, dass ohne Geld sich nichts machen lässt. Aber vielleicht könnten die Parteien auch
gut auskommen, wenn der Summe der Zuwendung eine Null (vor der Komma) gestrichen
würde (z.B. statt 10.000.000,- nur 1.000.000,- Zl.) ?
Jan Grzegorczyk
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Od czasu do czasu
Od czasu do czasu rozwija się w Polsce (ale w Niemczech także) pewna publiczna dyskusja,
czy partie polityczne powinny być finansowane z państwowej kasy. Zaraz większość
redaktorów naczelnych wysyła swoich dziennikarzy w teren, gdzie mają rozpytywać
przechodniów, czy oni byliby „za” czy „przeciw” temu, by partie dostawały pieniądze z
państwowej kasy.
Większość ankietowanych ma bardzo złe zdanie o osiągnięciach i politycznych
kwalifikacjach parlamentarzystów i już tylko krótka wzmianka o tej tematyce, natychmiast
ich rozwścieka. Dziennikarski materiał wygląda wtedy stronniczo, czyli źle. By to poprawić,
pojawia się przed mikrofonem mężczyzna, (który został wcześniej zamówiony), który
gorliwie stara się wyklarować, że finansowanie partii z państwowej kasy jest konieczne,
ponieważ:
- partie są dla kraju bożym błogosławieństwem; któż może sobie wyobrazić kraj, w
którym nie istnieją żadne partie? Czegoś takiego po prostu nie ma!
- partie muszą przecież mieć także do dyspozycji biura, wynajem powierzchni
biurowych w centrach miast jest potwornie drogi (w szczególności, gdy za wynajem
pomieszczeń płaci się teściowej),
- w tych pięknych pomieszczeniach biurowych musi przecież ktoś siedzieć; może się
przecież zdarzyć, że ktoś zechce przyjść do tego biura! Na ten wypadek siedzi tam za
biurkiem nasz kochany Franek. Franek ma naturalnie wyższe wykształcenie i drobne
moniaki, nie może się on tam przecież nudzić; oprócz tego jesteśmy zdania, że młodzi ludzie
także powinni dobrze zarabiać.
Jeśli się już udało w/w mężczyźnie przekonać nas, że partie są nam potrzebne jak powietrze,
wtedy powstaje tak czy siak (retoryczne) pytanie: dlaczego składki członkowskie nie
starczają na wynajem lokalu i na siedzącego w biurze Franka? Odpowiedź jest oczywista:
1. Liczba członków partii jest tak niska, że przychody z należnych składek nie mogą pokryć
nawet rachunków za rozmowy telefoniczne.
2. Jeżeli by składki członkowskie zostały jeszcze trochę podwyższone, wówczas liczba członków
gwałtownie spadnie w dół, przychody będą jeszcze mniejsze.

Podsumowując pozwolę sobie przedstawić następujące przemyślenia: chcemy strzec
demokracji, musimy mieć przynajmniej dwie partie; w Wielkiej Brytanii i w USA wystarczają
dwie partie. Wszyscy z nas, którzy są dorośli, wiedzą dokładnie, że bez pieniędzy nie dać się
nic zrobić. Ale może partie mogłyby sobie również dobrze radzić, gdyby z sumy dotacji
wykreślić jedno zero (przed przecinkiem) (np. zamiast 10.000.000,- tylko 1.000.000,- zł)?
Jan Grzegorczyk
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Sommersprachlager für Kinder und Jugendliche
Bildungsstätte Knivsberg – Dänemark - 2013
Bericht
Organisator: Sozial-Kulturelle Gesellschaft der deutschen Minderheit in Grünberg) ,
Zielona Góra, S. Żeromskiego 16A
Termin: 15.07. – 27.07.2013
Adresse: Bildungsstätte Knivsberg
Haderslevvej 484, Genner
DK-6230 Rodekro
Tel.: (+45) 73 69 88 19
Teilnehmerzahl: 30 (darunter: 12 Jungen, 18 Mädchen)
Gruppenzahl: 2
Betreuer:
Leitung:

Iwona Wysocka
Bolesław Trojan
Bogumiła Husak

Am 15.07.2013 um ca. 8.30 ist eine Gruppe von 30 Kindern und Jugendlichen aus Zielona Góra und 13 Kindern
aus Bytom nach Dänemark losgefahren. An Ort und Stelle waren wir gegen 19.30. Unterwegs wurden die
Teilnehmer aus Zielona Góra in zwei Altersgruppen sowie in Zimmer (Drei- und Vierbettzimmer mit Bad und Toilette)
eingeteilt. Am nächsten Tag begannen die Betreuer gleich am Morgen das Aufenthaltsprogramm zu realisieren.
Wegen des Wetters und der von der Bildungsstätte Knivsberg organisierten Workshops (Kreativwoche – seit dem
21.072013) wurde das Programm jeden Tag modifiziert und den aktuellen Bedingungen angepasst. Unverändert
blieb lediglich die Teilnehmerpflicht, zwei Stunden täglich am Sprachunterricht teilzunehmen, der von den
Gruppenbetreuern vorbereitet und mit ihrem Inhalt und Niveau an das Alter und die bisherigen Kenntnisse der
Kinder angepasst wurde. Zu unterstreichen ist dabei, dass der Deutschunterricht nicht nur während der
Pflichtstunden stattfand, sondern praktisch den ganzen Tag lang dauerte, weil auch die Workshops, von Deutschen
geleitet, in der deutschen Sprache geführt wurden.
Bildungsstätte Knivsberg bereitete für uns – wie jedes Jahr – einige Workshopsformen – zur Kinderwahl; außer
Workshops, die bereits in vergangenen Jahren stattfanden (Lehm-, Lederarbeiten, Tischlerei und Holzdrechseln,
Zirkus) bezog sich das Angebot zusätzlich auf Knotenkunst, Puppenmachen und Mosaik. Die Kinder waren keiner
Gruppe im Voraus zugeteilt, sondern konnten sich frei der Workshopsform anschließen, auf die sie in dem jeweiligen
Moment Lust hatten. An den Workshops beteiligten sie sich ziemlich gern und gewannen dabei neues Wissen und
neue Fertigkeiten.
Es gab auch einige Ausflüge (Aabenraa, Haderslev, Insel Rømø und Strand an der Nordsee, Genner Strand). Vor
allem bereiteten die Kinder und Jugendlichen (gemeinsam die Gruppe aus Zielona Góra und die aus Bytom) unter
Leitung ihrer Betreuer auf den VDA-Abend (in deutscher Sprache) ein Kulturprogramm vor, das den eingeladenen
Gästen am 25.072013 präsentiert wurde. In diesem Jahr war das Motto des Programms die schlesische Kultur –
sowohl die ober- als auch die niederschlesische.
Die Kinder und Jugendlichen bereiteten eine multimediale Präsentation zum Thema von Bytom und Zielona Góra
vor, deklamierten Gedichte (darunter zwei von dem schlesischen Dichter J. Eichendorf), sangen, spielten Klavier,
Gitarre sowie Klarinette (deutsche Musik).

Fortsetzung S.: 5
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Den Hauptpunkt des Programms stellte die Inszenierung einer Legende vom Rübezahl dar. Eine der diesjährigen
Neuigkeiten war die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen am sog. Bach-Projekt, einem Projekt, das vom Bund
Deutscher Nordschleswiger realisiert wurde und an dem wir auf Einladung des Bundes teilnahmen. Die
Sprachlagerteilnehmer machten sich mit dem Schaffen dieses großen deutschen Komponisten bekannt und
bildeten zu seiner Musik Texte sowie Zeichnungen, aus denen später eine Collage gebildet wurde. Zur Bachs
Musik übten sie auch einen Tanz, den sie am VDA-Abend präsentierten. Die anwesenden Teilnehmer der
Workshops, die dänischen Vertreter der deutschen Minderheit sowie der ehemalige Generalsekretär des Bundes
deutscher Nordschleswiger und aktueller Vorsitzender des Kuratoriums der Hermann-Niermann-Stiftung, Peter
Iver Johannsen, waren von den Sprach- und Kunstleistungen unserer Kinder sehr begeistert.
Eine andere Neuigkeit war die Herausgabe einer zweisprachigen deutsch-polnischen Zeitung unter dem Titel
„Ferien-Knivsberg“, die von sechs Jugendlichen ausgearbeitet wurde (drei Schreibende, zwei Fotografierende und
eine Zeichnende). Es erschienen drei Ausgaben der Zeitung (als Anlagen zum vorliegenden Bericht).
Lobenswert ist auch das Knivsberger Team. Die Zusammenarbeit mit den Knivsberger Leuten war wunderbar, in
jedem Moment leisteten sie uns Ratschläge und Hilfe.
Leitung
Dr. Bogumiła Husak

Zielona Góra, 30.07.2013
Obóz językowy dla dzieci i młodzieży
Bildungsstätte Knivsberg – Dania - 2013
Sprawozdanie
Organizator: Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Mniejszości Niemieckiej w Zielonej
Górze, ul. S. Żeromskiego 16A
Termin: 15.07. – 27.07.2013
Adres: Bildungsstätte Knivsberg
Haderslevvej 484, Genner
DK-6230 Rodekro
Tel.: (+45) 73 69 88 19
Liczba uczestników: 30 (w tym: 12 chłopców, 18 dziewcząt)
Liczba grup: 2
Opiekunowie: Iwona Wysocka
Bolesław Trojan
Kierownik: Bogumiła Husak
W dniu 15.07.2008 o godz. 8.30 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Zielonej Góry oraz 13-osobowa z
Bytomia wyruszyła w podróż do Danii. Na miejsce przybyliśmy ok. godz. 19.30. W drodze dzieci podzielono na
dwie grupy wiekowe i przydzielono im pokoje (3- i 4-osobowe z łazienkami i toaletami). W dniu następnym od
rana wychowawcy przystąpili do realizacji programu pobytu.
Ze względu na pogodę i warsztaty organizowane przez Bildungsstätte Knivsberg (od 21.07.2013) program
ulegał codziennym modyfikacjom i dopasowywano go do aktualnych warunków.

Ciąg dalszy s. 6
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Niezmienny pozostał jedynie obowiązek uczestniczenia dzieci w zajęciach językowych (2 godziny dziennie)
organizowanych przez wychowawców grup i dostosowanych treścią i poziomem do wieku i dotychczasowych
umiejętności dzieci. Podkreślić należy przy tym, że nauka języka niemieckiego nie odbywała się jedynie w czasie
obowiązkowych lekcji, a trwała w praktyce cały dzień, gdyż również warsztaty prowadzone były przez Niemców w
tym języku.
Bildungsstätte Knivsberg zaproponował uczestnikom – jak co roku – wiele ofert warsztatowych – oprócz
warsztatów, które odbywały się również w latach minionych (rzeźbienie w glinie, kaletnictwo, stolarka użytkowa i
artystyczna oraz warsztat cyrkowy) oferta obejmowała dodatkowo naukę robienia węzłów, lalkarstwo oraz
tworzenie kamiennych mozaik. Dzieci nie były przypisane z góry do żadnej z grup i dowolnie w trakcie zajęć mogły
dołączyć do warsztatu, na który aktualnie miały ochotę. W zajęciach uczestniczyły dosyć chętnie i wyniosły z nich
nową wiedzę i umiejętności.
Dzieci odbyły również kilka wycieczek (Aabenraa, Haderslev, wyspa Romo i plaża nad Morzem Północnym, Genner
Strand), a przede wszystkim – wraz z koleżankami i kolegami z Bytomia – wspólnie przygotowały pod
kierownictwem wychowawców program kulturalny (w języku niemieckim), który przedstawiły zaproszonym gościom
w dniu 25.07.2013 r. W tym roku hasłem przewodnim programu była kultura śląska, zarówno dolno- jak i
górnośląska. Dzieci przygotowały prezentację multimedialną na temat Bytomia i Zielonej Góry, recytowały wiersze
(w tym dwa śląskiego poety J. Eichendorfa), śpiewały, grały niemiecką muzykę na fortepianie, gitarze oraz
klarnecie. Głównym punktem programu była inscenizacja jednej z legend o Liczyrzepie. Tegoroczną nowością był
udział dzieci w tzw. Projekcie Bachowskim, realizowanym przez Bund Deutscher Nordschleswiger, do którego
byliśmy zaproszeni przez organizatora. Uczestnicy obozu zapoznali się z twórczością tego wielkiego kompozytora
i do jego muzyki tworzyły teksty literackie, rysunki (z których później powstał ogromny kolaż) oraz ćwiczyły taniec,
zaprezentowany również w trakcie wieczoru kulturalnego. Obecni na przedstawieniu uczestnicy warsztatów
kreatywnych i prowadzący je, duńscy przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz były sekretarz generalny
Związku Niemców w Nordschleswig i aktualny przewodniczący Kuratorium fundacji Hermann-Niermann-Stiftung,
Peter Iver Johannsen, byli zachwyceni dokonaniami językowymi i artystycznymi naszych dzieci.
Tegoroczną drugą nowością było wydawanie dwujęzycznej polsko-niemieckiej gazetki „Wakacyjny Knivsberg”,
którą redagowało sześcioro przedstawicieli młodzieży (troje piszących teksty, dwoje fotoreporterów i jeden
rysujący). Ukazały się trzy numery gazetki ( w załączeniu do niniejszego sprawozdania).
Na ogromną pochwałę zasługuje również team z Bildungsstätte Knivsberg. Współpraca układała się nam
wspaniale, w każdej chwili mieliśmy do nich dostęp i często służyli nam radą i pomocą.

kierownik
dr Bogumiła Husak

Zielona Góra, 30.07.2013

NORDSCHLESWIG
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Erntedankfest 2013
XIV. Turnier der Partnergemeinden
Czerwieńsk PL – Drebkau DE
Die Veranstaltung findet unter dem Ehrenpatronat des Generalkonsuls der Bundesrepublik
Deutschland in Breslau statt.
24. August 2013 Klein Lessen
„Wie viele Arbeit und Gebet in der wachsenden Rolle der Notwendigkeit, die vorlegen, um auf
dem Tisch liegen einer weißen Tischdecke Thurm Laib Brot”
Die Ende August und Anfang September ist, nach der Tradition, die Zeit der Ernte Festival.
Erntedankfest gefeiert wird jedes Jahr am Ende der Ernte und Feldarbeit. Die Gemeinde
Czerwieńsk wird gehegt Gewohnheit ist mit großer Ehrfurcht.
In diesem Jahr hielt das Erntefest im Leśniów Mały (Klein Lessen). Am Samstag, den 24. August
fand. Genau wie das ganze Dorf schön von den Einheimischen dekoriert. Feierlichkeiten
begannen in der Heiligen Messe durch die Landwirte Absicht Pfaffer Paul Konieczny und dem
Pfarrer von Darius Glam zelebrierten. Nach der Messe wurde eine bunte Prozession gebildet.
Gleich hinter dem Orchester, schwingt in seinen Händen einen großen Laib Brot, stolz ging
Starostowie diesjährigen Erntefest. Die Parade wurde auch von Fahnenträger TSO und
Delegationen koronare Rat Solecki und Hausfrauen sowie unseren Gästen aus der Community
Drebkau besucht, die Teilnahme an dem Turnier. Die Parade wurde auch von Fahnenträger TSO
und Delegationen koronare Rat Solecki und Hausfrauen sowie unseren Gästen aus der
Community Drebkau besucht, die Teilnahme an dem Turnier von Commons Partners. Partner
über die Oder-Fluss wurde von Bürgermeister Dietmar Drebkau Hörke begleitet. Unter den
Gästen in die Teilnahme an der Erntefest gab es auch Vertreter der Regierung, Unternehmer
und unsere Mitglieder mit unserer Vorsitzender Boleslaw Gustaw Bernaczek. Nach der
Platzierung Kränze am Tatort spielen die Nationalhymne und Rota, nach dem der Host unserer
Gemeinde, der Bürgermeister sprach Czerwieńsk – Peter Iwanus, die die Bauern für ihre harte
Arbeit danken. Feierliche Ernte schön von einem Team von Gama und Vorschul-Kinder unter
der Leitung von Iwona Klamecka, ein wenig Kabarett Charakter vorbereitet, sofern die
Teilnehmer mit viel lächelt. Der Höhepunkt der Zeremonie war natürlich die traditionelle
Übertragung Laib Brot, die das Erntedankfest Starostowie die Hände des Oberbürgermeisters
gemacht.
Traditionell wird, wenn in unserer Gemeinde Erntefest gefeiert Turnier Partner Gemeinden
organisiert. In diesem Jahr war es bereits die vierzehnte Auflage der Veranstaltung. Das Turnier
hat sowohl die Teilnehmer und die großen Publikum viel Gelächter und Freude zur Verfügung
gestellt. In der Gesamtwertung, nach einem erbitterten Kampf, beide Teams in den folgenden
Positionen auf Rang:
I Platz – Nietkowice-Leuthen
II Platz - Bródki
III Platz – Wysokie-Siewisch
IV Platz – Sudoł-Leśniów Mały
V Platz – Laski-Kausche
VI Platz – Czerwieńsk-Drebkau
VII Platz – Płoty-Schorbus
VIII Platz – Nietków-Greifenhain
IX Platz – Będów-Casel
X Platz – Leśniów Wielki-Jesherig

Red.

7

FOTOS / ZDJĘCIA
XV TURNIER DER PARTNER
GEMEINDE
PL CZERWIENSK – DE DREBKAU
XV TURNIER GMIN
PARTNERSKICH
[ERNTEFEST DER GEMEINDE
CZERWIENSK
DOŻYNKI GMINY CZERWIENSK]
KLEIN LESSEN / LEŚNIÓW MAŁY
2013
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Święto plonów 2013
XIV Turniej Gmin Partnerskich
Czerwieńsk PL – Drebkau DE
pod patronatem honorowym Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
24 sierpień 2013 – Leśniów Mały
„Ileż to pracy i modlitwy w uprawę włożyć trzeba
Żeby mieć na stole na białym obrusie świeży bochen chleba”
Koniec sierpnia i początek września to, zgodnie z tradycją, czas uroczystości dożynkowych. Święto
plonów obchodzone jest corocznie po zakończeniu żniw i prac polowych. W gminie Czerwieńsk
zwyczaj ten pielęgnowany jest z ogromnym pietyzmem.
W roku bieżącym odbyły się we wsi Leśniów Mały. W sobotę 24 sierpnia cała wieś była wspaniale
udekorowana przez mieszkańców. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji rolników w
intencji rolników koncelebrowana przez księdza proboszcza Pawła Koniecznego oraz księdza
proboszcza Dariusza Glamę. Po mszy uformowano barwny korowód. Tuż za orkiestrą, dzierżąc w
dłoniach wspaniały bochen chleba, dumnie kroczyli Starostowie tegorocznych Dożynek. W
korowodzie uczestniczyły również poczty sztandarowe OSP i delegacje wieńcowe, Rady Sołeckie
oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a także nasi goście z gminy Drebkau, biorący udział w Turnieju Gmin
Partnerskich. Partnerom zza Odry towarzyszył burmistrz Drebkau Dietmar Hörke. Wśród
przybyłych na dożynki gości nie zabrakło, biorący udział w Turnieju Gmin Partnerskich. Partnerom
zza Odry towarzyszył burmistrz Drebkau Dietmar Hörke. Wśród przybyłych na dożynki gości nie
zabrakło również przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, przedsiębiorców oraz
członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze na czele
z Przewodniczącym Bolesławem Gustawem Bernaczek. Po złożeniu wieńców pod sceną odsłuchano
Hymn Państwowy oraz Rotę, po czym głos zabrał gospodarz naszej gminy, burmistrz Czerwieńska –
Piotr Iwanus, który podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. Ceremoniał dożynkowy, wspaniale
przygotowany przez zespół Gama oraz dzieci przedszkolne pod kierownictwem pani Iwony
Klameckiej, w nieco kabaretowym charakterze, dostarczył uczestnikom wiele śmiechu. Punktem
kulminacyjnym ceremoniału było oczywiście tradycyjnie przekazanie bochna chleba, który złożyli
Starostowie dożynek na ręce Pana Burmistrza.
Tradycyjnie już, podczas obchodzonego w naszej gminie Święta Plonów organizowany jest Turniej
Gmin Partnerskich. W bieżącym roku była to już czternasta edycja tej imprezy, w której wzięło udział
dziesięć drużyn. W ogólnej klasyfikacji, po zaciętej walce poszczególne drużyny uplasowały się na
następujących pozycjach:
I miejsce – Nietkowice-Leuthen
II miejsce - Bródki
III miejsce – Wysokie-Siewisch
IV miejsce – Sudoł-Leśniów Mały
V miejsce – Laski-Kausche
VI miejsce – Czerwieńsk-Drebkau
VII miejsce – Płoty-Schorbus
VIII miejsce – Nietków-Greifenhain
IX miejsce – Będów-Casel
X miejsce – Leśniów Wielki-Jesherig
/Red./
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SIEGFRIED LEONHARD KAPELA
„Mein Weg zur Identität“
Teil 12
(Fortsetzung aus der Nummer 5/6 - 2013)

Ich konnte natürlich die Tätigkeit in der „Solidarność” aufgeben, aber dem Sicherheitsamt
wäre es nicht ausreichend und ich würde im Gefängnis landen. Ich musste mich aus dem Schatten
des Sicherheitsamtes ins „Licht“ der Partei durchdringen. Ich hoffte, dass wenn ich der Partei für
Propagandazwecke nützlich bin, was einigermaßen ein Schutzschirm bedeutet, wird mir das
Sicherheitsamt Ruhe geben. Ich begann dieses Spiel, obwohl es mir bewusst war, dass das mir
auch schlechte Ergebnisse bringen kann, aber ich versuchte mich zu retten. Ich war bereit sich für
die Propagandaziele der Partei ausbeuten zu lassen, weil es besser wäre, wenn hunderte von
Leuten wie ich die Gewerkschaft verlassen, als wenn ein Sicherheitsagent drinnen bliebe.
Mein vieljährige Gefängniserfahrung ließ Rolle eines Spitzels nicht zu. Moralische Fragen
haben dabei nicht entschieden, es war ein Versuch aus der schwierigen Lage rauszukommen. Es
war mir klar, dass wenn ich in eine Zusammenarbeit mit den Machthabern eintrete, werde ich
politische Leiche, aber mein Ziel war nicht eine politische Karriere in Polen zu machen, sondern
eine Ausreise aus Polen. Die Tätigkeit in der „Solidarność” diente diesem Ziel, und Alternative
dazu war das Gefängnis.
Nach paar Tagen wurde in der „Gazeta Lubuska“ (Lebuser Zeitung) meine Erklärung
veröffentlicht. Jeder konnte sehen, dass ich politisch verpestet bin, und die aus dem
Sicherheitsamt sahen, wie ihr potentielle Kandidat verbrennt. Solchen Ausweg habe ich gefunden.
Ich wusste, dass ich sowohl für die einen, als auch für die anderen, ein Verräter war. Die Kollegen
aus der „Solidarność” versuchten sich mit mir in Verbindung zu setzen, sie wollten die Lage
klären, aber ich antwortete nicht.
Wegen meiner Person gab es viel Lärm und es war gut so, weil ich einigermaßen ein „Held“
war, was mich eigentlich schützen sollte. Trotz meiner politischen Wende lockerte das
Sicherheitsamt sein Druck nicht auf. Wieder wurde ich von zu Hause zum Verhör genommen. Zum
„Treffen“ kam sogar Kommandant der woiwodschaftlichen Miliz, Herr Oberst Aleksander
Borysewicz. Angeblich wollte er den „Held“ anschauen. Am Anfang drückten die Herren
„angemessene Zufriedenheit“ (sie hatten doch andere Pläne), dass ich endlich nach vielen Jahren
Verzweiflung den richtigen Weg erfand (worauf sie bestimmt nicht glaubten, weil sie in der Regel
„ungläubig“ waren).
Herr Oberst Jankowski wollte den festlichen Charakter der Weile unterstreichen, indem
er mein Foto aus der Legitimation der „Solidarność” rausrieß und die Legitimation mit dem
restlichen Tee begoss, den er gerade trank. Dann warfen alles in den Papierkorb mit den
Worten, dass wenn ich die „Solidarność” verließ, brauche ich die Legitimation nicht mehr. Sie
wollten unbedingt von mir was rausziehen, weil ich doch was wissen und jemanden kennen
muss und verkündigten weitere „Gespräche“.
Einen Moment war ich alleine im Zimmer, schnell holte ich meine beschädigte
Legitimation aus dem Korb und bewahre sie bis heute wie eine heilige Relignie. Während eines
nächsten Verhörs wollten sie mich überzeugen, dass wenn ich schon „A“ sagte, sollte ich auch „B“
sagen; wenn ich einmal auf ihrer Seite stand, muss ich weiterhin Loyalität zeigen. Ich sollte eine
Erklärung unterzeichnen, dass ich nie mehr irgendwelche, für den Staat schädliche Tätigkeit
ausüben werde und die Zusammenarbeit mit ihnen werde geheim halten. Ich war Niemand,
konnte niemanden schaden, gehörte keinen Verband zu, war bedeutungslos – ihre Drohungen,
die schlechte Lage in der Familie, das Gefühl von Kraftlosigkeit und Einsamkeit führten mich zum
Zusammenbruch und ich unterschrieb die Erklärung. Ich muss auch zugeben, dass Angst hier
bedeutende Rolle spielte. Ich wollte kein Held werden. Ich brauchte mir keine Vorstellungen
machen, was ich zu befürchten habe – ich kannte das schon.

Fortsetzung folgt
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SIEGFRIED LEONHARD KAPELA
– „Moja droga do tożsamości“
część 12
(kontyunacja z numeru 5/6 - 2013)

Mogłem oczywiście zarzucić działalność w „Solidarności”, ale samo to nie wystarczyło
bezpiece i na pewno bym siedział. Musiałem się spod cienia bezpieki dostać pod „światłość” partii.
Myślałem, że bezpieka nie może się do mnie przyczepić, skoro jestem propagandowo potrzebny
partii i mam jej parasol ochronny. Rozpocząłem tę grę ze świadomością, że może się to dla mnie
źle skończyć, ale próbowałem się ratować. Byłem gotów publicznie wystąpić z „Solidarności” i dać
się propagandowo wykorzystać, bo lepiej nawet, gdyby stu takich jak ja wystąpiło ze Związku, niż
żeby jeden został – jako agent bezpieki.
Moje wieloletnie doświadczenie więzienne wykluczało rolę kapusia. Kwestie moralne nie
decydowały o tym wyborze, była to próba znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji. Doskonale
wiedziałem, że – decydując się na współpracę z władzą – staje się politycznym trupem, ale moim
celem nie było robienie w Polsce politycznej kariery, lecz – wyjazd z Polski. Działalność w
„Solidarności” temu służyła, a alternatywą było więzienie.
Po kilku dniach w „Gazecie Lubuskiej” ukazało się moje oświadczenie. Każdy mógł
zobaczyć, że jestem politycznie zadżumiony, a ci z bezpieki, gdy otwierali partyjną gazetę, widzieli,
jak „pali się” ich potencjalny agent. Takie znalazłem wyjście. Oczywiście, dla jednych i dla drugich
byłem zdrajcą. Koledzy z „Solidarności” próbowali nawiązać ze mną kontakt, chcieli wyjaśnić
sytuację, ale im nie odpowiadałem.
Było wokół mnie dużo szumu i dobrze, bo jak jest duży ruch wokół człowieka, to nie mogą
go tak łatwo zgarnąć – ktoś mógłby zauważyć brak „bohatera”. Pomimo mojej politycznej wolty,
bezpieka jednak nie zwolniła uścisku. Kolejny raz wzięli mnie z domu na przesłuchanie. Na
„spotkanie” przyszedł nawet komendant wojewódzki milicji, pułkownik Aleksander Borysewicz.
Pewno chciał zobaczyć „bohatera”. Na wstępie panowie wyrazili „umiarkowane zadowolenie”
(mieli wszak inne plany), że poszedłem po rozum do głowy i po latach zagubienia wróciłem na
właściwą drogę (w co z całą pewności nie wierzyli, jako z zasady „niewierzący”).
Dla podkreślenia tego uroczystego momentu pułkownik Jankowski wydarł moje zdjęcie z
legitymacji „Solidarności” i po dodatkowym oblaniu jej resztkami herbaty, którą akurat pił, wrzucił
ją do kosza na śmieci, ze słowami, że nie będzie mi już więcej potrzebna, skoro wystąpiłem. Uparli
się, że jednak coś muszę wiedzieć, kogoś znać i zapowiedzieli kolejne „rozmowy”. Korzystając z
tego, że przez moment byłem sam w pokoju, zabrałem z kosza moją zniszczoną legitymację
„Solidarności”; przechowuję ją jak świętą relikwię.
Na kolejnym przesłuchaniu przekonywali mnie, że jak powiedziałem „A” to mam też rzec
„B”; jak się zadeklarowałem po ich stronie, to muszę być lojalny i tej lojalności ode mnie oczekują.
Miałem podpisać deklarację, że nie będę więcej prowadził działalności szkodliwej dla PRL oraz
zachowam współpracę z nimi w tajemnicy. Byłem nikim, nie mogłem nikomu zaszkodzić, do
niczego już nie należałem, nic nie znaczyłem – ich groźby, sytuacja w rodzinie, poczucie bezsilności
i osamotnienia spowodowały, ze się załamałem i podpisałem. I nie ukrywam, że jednym z
głównych powodów tego załamania był strach. Nie chciałem grać bohatera. Nie musiałem też
sobie wyobrażać, czego mam się bać – ja to już znałem.

Ciąg dalszy nastąpi…
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