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Imię dostał po rzymskim bogu Janus’ie,

Który przedstawiany jest z dwoma obliczami.

Jedna twarz patrzy wstecz, w minione,

Druga patrzy do przodu, w przyszłość.

My patrzymy przed siebie:

Gdy sobie wzajemnie ufamy i wierzymy,

Gdy z sąsiadami w pokoju żyjemy,

Gdy z miłością rok rozpoczynamy,

Gdy ludzie cierpieniem i radością zjednoczeni

Wzajemnie się do siebie zbliżają,

Wówczas, tak wówczas może ten Nowy Rok

Dla nas dobrym być.

Ingeborg Odelga

Tłumaczenie: Jan Grzegorczyk

- Styczeń-

Benannt nach dem rőmischen Gott Janus,

welcher mit zwei Gesichtern dagestellt wird.

Rückblickend in die Vergangenheit

Vorausschauend in die Zukunft.

Wir schauen voraus:

Wenn wir einander glauben und vertrauen.

Wenn wir mit unseren Nachbarn in Frieden
leben.

Wenn wir mit Liebe das Jahr beginnen

Wenn geeint durch Leid und Freund

Die Menschen sich einander näher kommen.

Dann, ja dann konnte das neue Jahr

für uns gut werden.

Ingeborg Odelga
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Ich möchte unseren Lesern, aber besonders den Mitgliedern unserer Gesellschaft der
deutschen Minderheit in Grünberg ein Buch von unserem Mitglied Frau Zofia
Mąkosa empfehlen. Der Roman trägt den Titel „Weinstadt“(„Winne Miasto“).
Frau Z. Mąkosa beschreibt das Schicksal der Bewohner von Altreben/ Chwalim
(liegt unweit von Unruhstadt/ Kargowa), also wie 1945 die Front über Grünberg/
Zielona Góra und diese Gegend rollte, was für einen Einfluss der Nazismus auf die
damalige Gesellschaft hatte, wie sich das Leben in den jetzt zu Polen gehörigen
„wiedergewonnen Gebieten“ entwickelte, wo sich die zum Vertreiben nach Westen
bestimmten Bewohner mit den Polen begegneten, die schon vom ehemaligen
Ostpolen vertriebenen wurden.

In dem Buch befinden sich auch manche Erinnerungen von unseren Mitgliedern, die
im Projekt „Der Vergessenheit entreißen“, das durch unsere Gesellschaft der
deutschen Minderheit geführt wurde, teilgenommen haben.

Chciałbym Naszym Czytelnikom a w szczególności członkom naszego Towarzystwa TSKMN w Zielonej
Górze polecić książkę napisaną przez naszą członkinię Panią Zofię Mąkosę pt.”Winne Miasto”.
Pani Zofia Mąkosa opisuje losy mieszkańców Chwalimia/Altreben,które jest położone pod
Kargową/Unruhstadt ,przetaczanie się frontu przez Zieloną Górę i okolice ,wpływ nazizmu na społeczność
oraz życie na tzw. ”ziemiach odzyskanych”, gdzie spotkali się ci przeznaczeni do wysiedlenia na Zachód z
tymi wysiedlonymi ze Wschodu.

W książce tej są ujęte także wspomnienia i odczucia naszych członków ,którzy brali udział w projekcie
prowadzonym przez nasze TSKMN pt.” Ocalić od zapomnieni”.

Bolesław Gustaw Bernaczek
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Dem Projekt lag die Förderung kultureller und historischer Elemente des historischen Niederschlesiens
zugrunde. Ein gemeinsames Element, das kulturell und historisch Polen und Deutschland verbindet, sind
Bußkreuze (Sühnekreuze).

An dem Höhepunkt im November 2018 haben die Teilnehmer an einem Seminar über die Geschichte der
Bußkreuze im historischen Schlesien teilgenommen. Die Teilnehmer haben das Wissen über die steinernen
Sühnekreuze, die zur Sühne für einen begangenen Mord oder Totschlag errichtet wurden und über ihre Standorte,
erworben.

Das Seminar hat eine Referentin, eine Kreisheimatpflegerin, die sich mit den Bußkreuzen beschäftigt, gehalten.
Sie hat auch die thematischen Workshops durchgeführt.

Es wurden 3 Workshops durchgeführt:

1. Worksops- Recherchierender Sühnekreuze an ihren Standorten - Ablesen der Informationen auf den
Sühnekreuzen (für welchen begangenen Mord oder Totschlag wurden sie errichtet). Im Rahmen dieser
Maßnahme wurde eine Studienreise und einige einzelne Fahrten zu ausgewählten Standorten der
Sühnekreuze ( Bytom Odrzański, Borów Wielki, Kożuchów, Mirocin Dolny, Miłaków, Gołaszyn,
Jeleniów, Kotowice, Ochla) organisiert. Vor Ort haben die Teilnehmer die Informationen zur
Forschungsarbeit (merithorische und fotografische Dokumentation) gesammelt.

Zusammenfassung der Projektaktivitäten

"die stummen Zeugen der Geschichte bilden
Generationsbrücke"
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2. Forschungsworkshops- Archivierungsdokumentation - eine Beschreibung der Projektaktivitäten- die
Projektteilnehmer haben ein Inventar der Sühnekreuze durchgeführt und alles in einer Präsentation
veranschaulicht.

3. Bearbeitung der Mini-Publikation - Redaktions- und Übersetzungsworkshops, in denen die
Geschichte der polnischen und deutschen Bußkreuze in zwei Sprachversionen erstellt wurde.

Als Projektergebnis wurde eine Verőffentlichung über Bußkreuze mit der Beschreibung der am
Sühnekreuzweg gelegenen Ortschaften bearbeitet. Diese Aufgabe wurde auch von Aktivitäten in der
Universitätsbibliothek und in einer Druckerei begleitet, damit die jungen Mitglieder einen breiteren
Einblick bekommen konnten.
Dabei lernten die jungen Mitglieder vor allem den schwierigen Wortschatz und erörterten die
Landeskunde.
Ein wichtiges Element dabei war die Mőglichkeit für den Erfahrungsaustausch mit den älteren
Vertretern unseres Vereins.

Als Zusammenfassung des Projektes wurden offizielle Seminare und Konferenzen gestaltet.

Die Projektteilnehmer haben diese schwierige Thematik- Sühnekreuze in Niederschlesien dem breitem Kreis
von ihren Gleichaltrigen und auch in einer Konferenz im Stadtmuseum in der Anwesenheit der offiziellen
Gäste-Vertreter der Welt der Wissenschaft- Mitarbeiter des Museums, Kreisheimatpfleger und Vertretern der
kommunalen Behőrden, dargestellt.

Die jungen Leute mit ihrem Engagement haben sich zur Erhaltung und Entwicklung des kulturellen Erbes
beigetragen. Sie haben sich an Aktivitäten, die zu Minderheitenstrukturen gehören, aktiv beteiligt . Dank
ihres Engagements wurden sie selbstbewusste, sozial engagierte junge Menschen, die ihre eigene Meinung
haben und ihre Identität als Teil ihrer Geschichte kennen.

Die Erőrterung dieses schwierigen Themas gewährleistete die Entwicklung sowie Verbesserung der Sprache
bei den jungen Menschen.

Historische Werte unserer Region sind sehr wertvoll, aber leider einer breiteren Gruppe von Menschen nicht
bekannt. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das Projekt umzusetzen, um die Region zu fördern,
sowie Kulturelemente, die langfristig Vorteile bringen.

In der Entwicklungsphase des Projektkonzeptes hatten wir große Bedenken, denn wir haben erkannt, dass
dies ein sehr schwieriges Thema ist und für junge Menschen vielleicht zu weit entfernt ist. Zu unserer
Überraschung stieß das Projekt jedoch unter jungen Leuten auf großes Interesse. Bußkreuze waren ein
Element der Architektur, auf die sie im Alltag, im Vorbeigehen, aufmerksam wurden. Deshalb waren sie an
diesem Thema und an der Teilnahme sehr interessiert. Mit der Projektentwicklung haben sie Kenntnisse über
Bußkreuze in der Umgebung, sowie auch neues Wissen erworben.

Die Umsetzung des Projekts wird zu einer besseren Förderung der Region beitragen. Die jungen Leute
wollen das Projekt fortsetzen und das erworbene Wissen als interessantes touristisches Produkt "verkaufen".

Das Projekt wird auch zur Schaffung eines Produkts beitragen, das insbesondere für Vertreter der älteren
Generation von Nutzen ist.

Das Projekt hat die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft und die Zusammenarbeit mit
anderen Einheiten intensiviert.

Iwona Wysocka (Projektleiterin, Deutschlehrerin)
Projektteilnehmer, die Deutsch als Minderheitssprache lernen.
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Celem projektu była promocja elementów kulturowych i historycznych Dolnego Śląska. Wspólny
element, łączący kulturowo i historycznie Polskę i Niemcy to krzyże pokutne.

W punkcie kulminacyjnym w listopadzie 2018 r. uczestnicy wzięli udział w seminarium
poświęconym historii krzyży na terenie historycznym Śląska. Uczestnicy nabyli wiedzę na temat
kamiennych krzyży pojednania, stawianych jako zadośćuczynienie za umyślne zabójstwo lub morderstwo, a
także o ich lokalizacji.

Seminarium przeprowadziła prelegentka, edukatorka regionalna, która zajmuje się tematyką krzyży
pokutnych, a także moderowała warsztaty tematyczne.

W ramach tego projektu przeprowadzono 3 panele warsztatowe:

1. Warsztaty - Badanie i analiza krzyży pokutnych w miejscu ich usytuowania - odczytywanie informacji na
nich zawartych (za jakie umyślne zabójstwo lub morderstwo zostały wzniesione). W ramach tego działania
zorganizowano wycieczkę studyjną i kilka indywidualnych wyjazdów do wybranych miejsc lokalizacji
Krzyży Pojednania (Bytom Odrzański, Borów Wielki, Kożuchów, Mirocin Dolny, Miłaków, Gołaszyn,
Jeleniów, Kotowice, Ochla). Uczestnicy zebrali informacje na temat prac badawczych (dokumentacja
merytoryczna i fotograficzna) .

2. Warsztaty badawcze - Dokumentacja archiwalna - opis działań projektowych - uczestnicy projektu
przeprowadzili inwentaryzację Krzyży Zadośćuczynienia i zilustrowali wszystko w prezentacji.

3. Opracowanie mini-publikacji - warsztaty redakcyjne i tłumaczeniowe, w których historia polskich i
niemieckich krzyży pokutnych przygotowywana jest w dwóch wersjach językowych.

W wyniku działań projektowych zredagowano publikację o tematyce krzyży pojednania , opisującą również
miejscowości znajdujące się na trasie osnutej wokół lokalizacji Krzyży Pokutnych. Temu zadaniu
towarzyszyły również działania w bibliotece uniwersyteckiej i drukarni, dzięki czemu nasi młodzi
członkowie mogli uzyskać szerszy wgląd w tą tematykę. Przede wszystkim młodzi członkowie nauczyli się
trudnego słownictwa i dyskutowali o dziedzictwie kulturowym. Ważnym elementem była możliwość
wymiany doświadczeń ze starszymi przedstawicielami naszego stowarzyszenia.

Podsumowanie działań projektowych:
"Milczący świadkowie historii tworzą mosty

pokoleń"
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W ramach podsumowania projektu zorganizowano oficjalne seminaria i konferencje. Uczestnicy projektu
przedstawili tą trudną tematykę występowania Krzyży Pokutnych na Dolnym Śląsku szerokiemu gronu
swoich rówieśników, a także na konferencji w Muzeum Miejskim w obecności oficjalnych przedstawicieli
świata nauki - pracowników muzeów, regionalistów, przedstawicieli władz miejskich.

Młodzi ludzie ze swoim zaangażowaniem przyczynili się do zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego.
Aktywnie uczestniczyli w działaniach należących do struktur mniejszościowych. Ich zaangażowanie
uczyniło ich pewnymi siebie, zaangażowanymi społecznie młodymi ludźmi, którzy mają własne opinie i
znają swoją tożsamość jako część swojej historii.

Dyskusja na ten trudny temat zapewniła rozwój i udoskonaliła znajomość języka obcego wśród młodzieży.

Wartości historyczne naszego regionu są bardzo cenne, ale niestety nieznane szerszej grupie ludzi. Z tego
powodu zdecydowaliśmy się wdrożyć projekt promujący region, a także elementy kulturowe, które
przynoszą długoterminowe korzyści.

W fazie rozwoju koncepcji projektu byliśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że jest
to bardzo trudny temat i może być zbyt odległy dla młodych ludzi. Ku naszemu zaskoczeniu projekt spotkał
się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi, a same krzyże pokutne to elementy architektury, na które już
wcześniej zwrócili uwagę, dlatego też byli bardzo zainteresowani udziałem w tego rodzaju projekcie. W
trakcie jego realizacji zdobyli wiedzę na temat krzyży pokutnych w swojej okolicy, ale wzbogacili się
również o nowe treści.

Realizacja projektu przyczyni się do lepszej promocji regionu. Młodzi ludzie chcą kontynuować projekt i
"sprzedawać" nabytą wiedzę jako interesujący produkt turystyczny.

Projekt przyczyni się również do stworzenia produktu, który przyniesie szczególne korzyści starszym
pokoleniom.

Projekt zintensyfikował współpracę między członkami społeczeństwa i współpracę z innymi podmiotami.

Iwona Wysocka (kierownik projektu, nauczycielka j.niemieckiego)
uczestnicy projektu, młodzież uczęszczająca na zajęcia j.mniejszości narodowej-j.niemiecki
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Roland Hellmann erhielt den Lebuser Goldenen Dukat für die Unterstützung und Förderung des
kulturellen Lebens der Region.

Die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg hat den Antrag auf diesen Preis gestellt
und durch Verleihung der Auszeichnung “Goldener Dukat” wurde Roland Hellmann für seine Verdienste
gewürdigt.

Er ist Fotograf, Verleger und Buchautor. Er veröffentlichte viele zweisprachige Publikationen (deutsch-
polnisch). So im Jahr 2008 das Album über Zielona Góra mit dem Titel "Meine Lieblingsstadt Zielona Góra", das
viele Sympathisanten gefunden hat und immer wieder aufgelegt wurde. Er veröffentlichte 2012 ein Album über
Städte Guben und Gubin im polnisch-deutschen Grenzgebiet. "Gubin-Gubin Eurostadt im Herzen Europas" zeigt
was diese beiden Städte verbindet und was sie trennt.

In der Zeit von 2013 bis 2017 wurden weitere Alben veröffentlicht um die Woiwodschaft Lubuskie
vorzustellen. Dazu gehören "Ziemia Lubuska – grün, lebenswert, liebenswert " (2013), „Sanktuarium Unserer
Lieben Frau Königin des Friedens –Otyń” (2016) und "Nowa Zielona Góra - Meine Lieblingsstadt" (2016).

Er organisiert Meetings, Veranstaltungen und Ausstellungen über seine Reisen mit dem Fotoapparat durch
Deutschland und Polen. Darunter waren zahlreiche Autorentreffen und Fotoausstellungen auf beiden Seiten der
Grenze, die sehr beliebt sind. Diese Treffen sind für manche Menschen eine visuelle Reise durch die Region
Lebus, für andere eine Gelegenheit zu Diskussionen und Vergleichen.

In letzter Zeit war er häufiger Gast bei Meetings und Konferenzen zum Aufbau der Zukunft eines
gemeinsamen Europas. Als Mann des Dialogs und als eine Art "Übersetzer von Kulturen" wird er eingeladen und
teilt seine Erfahrungen und Reflexionen.

Er ist Gründer, Redakteur und Moderator einer sozialkulturellen Fernsehsendung, die sich mit und über
Probleme an der deutsch-polnischen Grenze beschäftigt. Ab 2012 wurde das Programm "Unter einem Hut" auch
in "Telewizja Lubuszan" vorbereitet und präsentiert.

Als Enthusiast des kulturellen Erbes und der Schönheit des Landes Lebus ist er an jeder Gelegenheit beteiligt,
historische Überlegungen zu entwickeln und eine Realität zu schaffen, die auf der Zusammenarbeit
gleichberechtigter Partner in Europa basiert. Als Mitglied der TSKMN in Zielona Góra versucht er insbesondere
auf die Bedürfnisse aufmerksam zu machen und dieses Wissens an die Jugendlichen und Grenzbewohner
weiterzugeben, das sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite.
Für seine fotografischen Arbeiten und Veröffentlichungen in Deutschland, Österreich und anderen europäischen
Ländern hat er zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. 2012 hat er am polnischen Literaturwettbewerb
"Golde Feder" teilgenommen und für seine Arbeit im Bereich Prosa, "Umbruch in Europa", erhielt er eine
Auszeichnung. Für seine sozialkulturellen Aktivitäten und für die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit erhielt
Roland Hellmann im Dezember 2016 die “Goldene Ehrenmedaille für Verdienste um die Woiwodschaft Lubuskie”.
Er ist Ehrenbürger der Stadt Zielona Góra und vom Präsidenten der Republik Polen mit dem “Kavalierkreuz der
Republik Polen” durch den polnischen Staatspräsidenten ausgezeichnet worden.

Marszałek woj. Lubuskiego Pani Elzbieta Polak wręcza Złoty Dukat Lubuski 2018 Roland’owi
Hellmann’owi

Die Marschallin der Woiwodschaft Frau Elzbieta Polak überreicht den Złoty Dukat Lubuski 2018 an
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Roland Hellmann otrzymał Złoty Dukat Lubuski za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze złożyło wniosek o tę nagrodę, a
wyróżniony odznaczeniem Złoty Dukat Lubuski Roland Hellmann został uhonorowany za swoje zasługi.

Jest fotografem, redaktorem i autorem książek. Wydał wiele publikacji dwujęzycznych (niemiecko-polskich).
W roku 2008 album o Zielonej Górze pt. „ Moje ulubione miasto Zielona Góra”, który znalazł wielu sympatyków
i był wielokrotnie wznawiany. O miastach na polsko-niemieckim pograniczu wydał album ( 2012) pt. „Guben-
Gubin Euromiasto w sercu Europy”, gdzie pokazuje co łączy i co dzieli te dwa miasta.

W latach 2013 -2017 ukazały się kolejne albumy prezentujące Województwo Lubuskie. Należą do nich „
Ziemia Lubuska, zielona, sympatyczne, warta zachodu” (2013), Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju –
Otyń” (2016) oraz „Nowa Zielona Góra, moje ulubione miasto”(2016).

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce organizuje spotkania, pokazy oraz wystawy ze swoich podróży z
aparatem fotograficznym. Są to liczne spotkania autorskie i wystawy fotograficzne po jednej i drugiej stronie
granicy, cieszące się ogromnym powodzeniem. Spotkania te dla jednych są wędrówką po Ziemi Lubuskiej, dla
innych, możliwością do dyskusji i porównań.

W ostatnim czasie jest częstym gościem spotkań i konferencji dotyczących budowania przyszłości wspólnej
Europy. Jako Człowiek dialogu i niejako „tłumacz kultur” jest zapraszany i dzieli się swoimi doświadczeniami i
refleksjami.

Jest pomysłodawcą, wykonawcą i redaktorem społeczno-kulturalnego programu telewizyjnego o
problemach na polsko-niemieckim pograniczu. Od roku 2012 program pt. „Pod jednym kapeluszem” był
przygotowywany oraz prezentowany także w „Telewizji Lubuszan”.

Jako pasjonat dziedzictwa kulturowego i piękna natury Ziemi Lubuskiej, angażuje się w każdą sposobność
rozwoju refleksji historycznej oraz tworzenia rzeczywistości opartej na współpracy między równymi partnerami
w Europie. Będąc członkiem TSKMN w Zielonej Górze szczególnie zwraca uwagę na potrzeby wiedzy tej wśród
młodzieży i mieszkańców pogranicza, zarówno po polskiej i niemieckiej stronie.

Za swoje prace fotograficzne i publikacje zdobył wiele nagród i wyróżnień w Niemczech, w Austrii oraz innych
państwach Europy. W 2012 biorąc udział w polskim Konkursie Literackim o „Złote Pióro” za pracę w dziedzinie
prozy pt. „ Przełom w Europie” otrzymał wyróżnienie. Za swoją działalność społeczno-kulturalną oraz na rzecz
współpracy niemiecko-polskiej, w grudniu 2016 roku Roland Hellmann otrzymał Odznakę Honorową za zasługi
dla Województwa Lubuskiego, jest Honorowym Obywatelem Miasta Zielonej Góry oraz odznaczony przez
prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
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Edward Simoni, Bolesław Gustaw Bernaczek, Leonard Malcharczyk

Das Galakonzert mit Europäischer Musik undWeinachtsliedern

Saabor, der 29.12.2018

Koncert Galowy z Europejską muzyką i kolędami

Zabór, 29.12.2018

EDWARD SIMONI
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