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Ein neuer Frühling 

Ein neuer Frühling kam und ging ohne 

dich. 

Ich sitze da und wiege mich 

vor und zurück - vor und zurück 

verwaist und unglücklich. 

Die Quelle meines Tuns ist fast. 

versiegt nicht mehr genährt durch 

deine Liebe, 

die fremd und kalt im Grabe liegt 

wie du... 

Eva Maria Jakubek 

Nowa wiosna 

Nowa wiosna nadeszła bez ciebie. 

Siedzę tu i kołyszę się…. 

Tam i z powrotem, tam i z powrotem, 

osierocony i nieszczęśliwy. 

Źródło moich działań  prawie się wyczerpało. 

 wysycha. nie żywione więcej przez  twoją 

miłość, 

która obca  i zimna w grobie leży… 

Jak ty ... 

Tłumaczenie z niemieckiego: 

 Bolesław Gustaw Bernaczek 
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List noworoczny: Rok historycznych wyzwań i nowych inicjatyw 

Budować mosty zamiast murów 
 

Szanowni Państwo, 

 

przed 75 laty, krótko przed świętami Bożego Narodzenia w roku 1944 urodzony we Wrocławiu pastor Dietrich 

Bonhoeffer napisał w berlińskim więzieniu wiersz. Tam w ostatniej zwrotce czytamy:  

 

Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, 

Ty chronisz mnie, gdy noc przynosi cień. Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania, 

nie lękam się, gdy idzie nowy dzień. (Przekｳad: ks. Tomasz Bruell 1980) 

 

Jego słowa otrzymują szczególną wartość, kiedy się wie, że cztery miesiące później, w dniu 9.04.1945, zostaje on 

stracony. 

Ten wiersz w symbolicznym czasie rozpoczęcia Nowego Roku niechaj nas wprowadzi w dwa wymiary: współczesny 
i historyczny. Szczególnie aktualnie brzmią mi powyższe słowa, gdy przypominam sobie ludzi, którzy kilkanaście lat 

temu mówili, że za dziesięć lat w Polsce nie będzie już żadnej Mniejszości Niemieckiej. Z tą większą radością i 

spokojem u progu 2020 roku piszę kolejny już List Noworoczny do niemieckiej społeczności Śląska, Pomorza, 

Warmii, Mazur i wszystkich miejscowości, w których żyjemy. 

 

Tragedia powojenna 

 

Jednocześnie przypomina, że w rozpoczynającym się roku przypada 75 rocznica zakończenia okrutnej II wojny 

światowej wywołanej przez narodowo-socjalistyczną dyktaturę III Rzeszy. Na kontynencie rozdzielonym Żelazną 

Kurtyną dla milionów ludzi koniec wojny nie stał się końcem cierpienia. Dla Niemców na wschód od niej rozpoczęła 

się nie tylko niewyobrażalna skala wypędzeń z ojczyzny, ale także gehenna tak zwanych obozów pracy, deportacji do 
ZSRR, gwałtów, przymusowej adopcji dzieci  

i wielu innych form cierpienia 

zbierającego także krwawe żniwo. Następująca po nich dyskryminacja językowa i kulturowa, przymusowa 

polonizacja imion  

i nazwisk, zakaz używania i nauki języka niemieckiego oraz wiele innych form łamania praw człowieka i 

mniejszości narodowych na dziesiątki lat uczyniło z Niemców pozostałych na terenie obecnej Polski i innych krajów 

Europy środowej i wschodniej obywateli drugiej kategorii. Jako społeczność, która korzystając z dobrodziejstw 

demokratycznych przemian w tej części świata się odrodziła, winni jesteśmy ofiarom tamtego czasu pamięć. 

Niechaj rok 2020 w każdej z naszych organizacji oraz kilkuset grup terenowych będzie rokiem pochylenia się nad tą 

trudną przeszłością, która w oficjalnym nauczaniu historii nadal nie znajduje swojego miejsca. Czyńcie to w postaci 

wykładów, spotkań ze świadkami, uroczystości  wokół lokalnych miejsc pamięci, nabożeństw a być może także 

poprzez fundowanie tablic upamiętniających takie miejsca.   ZNSSK w ciągu całego roku w sposób szczególny 
będzie zapraszał Was na obchody       

w miejscach szczególnie dotkniętych tym powojennym cierpieniem, do Łambinowic, Świętochłowic, Potulic oraz 

innych. Bądźmy wtedy solidarnie razem ponad granicami regionów i krajów. Bierzmy stąd przykład, ale nie 

ograniczajmy tej tragedii do Górnego Śląska, gdyż dotknęła ona Niemców na całym wschodzie Europy. Wielu 

naszych polskich sąsiadów rozumie także nasze potrzeby pamięci historycznej i dlatego w miarę możliwości 

starajmy się czynić to wraz z całą społecznością naszych miejscowości. Domaganie się uszanowania naszej pamięci 

historycznej nie jest relatywizowaniem historii, ale dążeniem do jej pełni. Pełna prawda historyczna jest nie tylko 

warunkiem prawdziwego pojednania, ale także składnikiem korzeni niezbędnych do zrozumienia i zachowania 

niemieckiej tożsamości kolejnych pokoleń. Już w maju 2019 roku zwróciliśmy się do władz państwowych Polski     i 

Niemiec, by w roku 75-lecia końca wojny nie zapominać o niemieckich, niewinnych, powojennych ofiarach zemsty 

zwycięzców. 
 

Działać na zewnątrz 

 

Miniony rok 2019 dla tych z nas, którzy świadomie pragną zachować swoją regionalną i niemiecką tożsamość był 

kolejnym niełatwym rokiem. Dotknął on nas szczególnie dotkliwie realizowaną przez MEN wymuszaną redukcją 

ilości lekcji języka niemieckiego w ostatnich klasach szkół podstawowych  a obrady polsko-niemieckiego Okrągłego 

Stołu oraz wypowiedzi niektórych polityków rządowych wskazują, że umacnia się szkodliwa tendencja traktowania  
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nas, obywateli polskich niemieckiej narodowości, jako narzędzi polityki zagranicznej wobec Niemiec. Wnioski o 

wprowadzenie w kilku gminach na tablicach miejscowości także nazw niemieckich od kilku lat nie są rozpatrywane. 

 

Dlatego szczególnie cieszy fakt, że w wyborach do Sejmu RP na listę KWW Mniejszość Niemiecka w województwie 

opolskim zagłosowało więcej wyborców niż poprzednio i w ten sposób udało się ponownie wprowadzić tam posła 
Mniejszości Niemieckiej. Wierzymy, że jak do tej pory Poseł Ryszard Galla będzie służył nie tylko wyborcom ze 

Śląska Opolskiego, ale będzie powiernikiem spraw całej społeczności niemieckie w Polsce. Wobec narastania      

tendencji nacjonalistycznych  i eurosceptycznych ten wyraźny znak wielokulturowości w polskim parlamencie ma 

także swoje symboliczne znaczenie. Gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy do tego sukcesu się przyczynili. Wiemy, 

że mogliśmy osiągnąć więcej i nie wszystkie nadzieje zostały spełnione. Niechaj stanie się to zachętą do jeszcze 

większego zaangażowania społecznego, licznego i aktywnego członkostwa w strukturach naszych organizacji, ale 

także większej aktywności samorządowej, organizacyjnej i politycznej także poza Śląskiem Opolskim. Wobec sporu 

ustrojowego dzielącego kraj potrzebujemy jak najliczniejszej opcji prodemokratycznej i proeuropejskiej, którą z 

natury jako środowisko mniejszościowe reprezentujemy. Różnimy się od polskich partii politycznych tym, że naszą 

siłą jest zawsze region i jego mieszkańcy, którzy identyfikując się z narodowością niemiecką są jednocześnie bogaci 

swą regionalną kulturą. Bez wyjątku wszystkim w naszych około 500 miejscach spotkań jest śląska, pomorska czy 
wschodniopruska kultura i historia, różna od polskiej, jak i przyszłość ich regionów, ważna. Te dziesiątki tysięcy 

członków i sympatyków niesie ze sobą ideę, którą ludzie ”pierwszej godziny” trzydzieści lat temu przekuli w formę 

organizacyjną zakładając struktury obecnie powierzone naszym rękom. W wielu organizacjach będziemy obchodzić 

30-lecie istnienia. Nie zapominajmy też o tych, którzy jeszcze wcześniej usiłowali zakładać struktury i zderzyli się z 

siłą totalitarnego państwa płacąc więzieniem czy przymusowym wydaleniem z ojczyzny. 

 

Niemiecka wspólnota 

 

Od początku celem wszystkich struktur MN pozostaje niezmiennie tworzenie wspólnoty dbającej nie tylko o język i 

kulturę niemiecką w Polsce, ale poczucie więzi narodowej z wszystkimi uważającymi się za Niemców. Sposób 

realizacji tego celu był inny na początku, gdy założyciele byli jeszcze wychowankami niemieckich szkół a Polska 
była poza UE i musi być inny, gdy stery organizacji przejęli ich następcy urodzeni i wykształceni już w czasie 

dyskryminacji wszystkiego co niemieckie i później, gdy granica pomiędzy Polską a Niemcami stała się symboliczną 

unijną granicą wewnętrzną. Zmieniają się media, techniki komunikacji, treść kulturowa, poziom znajomości języka 

niemieckiego. Musimy za tym nadążać. Ciągle nasze szeregi opuszczają nie tylko najstarsi, którzy na zawsze 

odchodzą, ale także tysiące młodych ludzi emigrujących do Niemiec i do dużych aglomeracji. Mimo to społeczność 

Niemców musi pozostać wspólnotą konkretnych ludzi albo ulegnie rozproszeniu i przestanie istnieć. Tej struktury, 

tych tysięcy gromadzących się w miejscach spotkań ludzi nie zastąpią ani najlepsze media, ani strony internetowe. 

Dlatego nasze organizacje muszą służyć swym  lokalnym strukturom   a wszędzie tam, gdzie one osłabły ożywiać je 

animując aktywność kulturalną i młodzieżową z jej niemieckim i regionalnym charakterem. To tam głównie 

posiadamy nasz największy skarb: pracę społeczną ludzi. Praca społeczna zawsze była dowodem wielkości idei. 

Wspólnota zawsze jest przestrzenią, gdzie silniejsi pomagają słabszym. Aktywniejsze grupy terenowe niechaj 

promieniują szeroko wokół siebie stając się ośrodkami kultury niemieckiej w szerokiej okolicy. 
Z bólem dostrzegamy, że są organizacje, które, jak się wydaje, utraciły z oczu ten cel i pozostawiają swoje grupy 

terenowe samym sobie. Dobrze więc jeśli ta sytuacja motywuje je do większej aktywności. Ostatni rok przyniósł nam 

powstanie kilku nowych organizacji, które swoją przyszłość postanowiły oprzeć na usamodzielnieniu swojej 

aktywności. Życzymy im powodzenia i deklarujemy pomoc. Oczekujemy jednak, aby wszystkie organizacje 

zorganizowane w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce prowadziły 

odpowiedzialnie aktywną działalność dla dobra swych członków i kultury, którą reprezentujemy. Wzywam, by 

eliminować spory wewnętrzne  a już na pewno nie rozwiązywać ich poprzez usuwanie członków. Wykluczenie 

kogoś ze społeczności Mniejszości Niemieckiej nie może być nadużywane. Ludzie są najważniejsi a funkcje muszą 

mieć wobec nich charakter służebny. 

 

Nowe wyzwania 
 

Nasze oczekiwanie aktywności jest poparte solidnym programem. Jako dachowa organizacja Mniejszości 

Niemieckiej możemy u progu Nowego Roku podzielić się radością, gdyż nasze starania zyskały uznanie w 

niemieckim Bundestagu, co pozwala nam wzmocnić działania w obszarach dla nas najistotniejszych.  Już 30 lat 

temu w czasie Mszy Pojednania w Krzyżowej rozwinęliśmy transparent 

„Żądamy  niemieckich  szkół”  (Wir  fordern  deutsche  Schulen).  To  oczekiwanie   nadal  pozostało  w Polsce 

niezrealizowanym postulatem, bez którego trudno jest nadrobić zaległości dziesiątków lat dyskryminacji językowej i 

kulturowej. Ostatnia redukcja ilości godzin lekcyjnych języka niemieckiego w szkołach podstawowych nie daje 

nadziei na właściwą politykę oświatową dla mniejszości narodowych. Dlatego tak ważna jest decyzja Bundestagu 

o szerokim wsparciu pozaszkolnej nauki języka niemieckiego, którego znajomość jest podstawą budowania 

tożsamości. W sytuacji, gdy polityka państwowa w przeszłości w znacznym stopniu doprowadziła do zerwania 

ciągłości językowej pokoleń, opieranie się wyłącznie na szkole nie wystarcza. By jednak nasze zamierzenia się 
ziściły, potrzeba silnego pragnienia i umiłowania języka naszych przodków w rodzinach, bo tylko wtedy nowa oferta  
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znajdzie odzew. Nowa oferta rozszerzy to, co już się dokonuje poprzez kursy językowe, Samstagskursy dla dzieci 

czy Jugendbox. 
Przekazywanie tożsamości wymaga także wiedzy na temat własnych korzeni a ta wymaga badań naukowych i 

dokumentacyjnych. Nowe kierunki wsparcia pozwalają nam wierzyć, że powołane do życia Centrum Badań 

Mniejszości Niemieckiej rozwinie skrzydła a w Opolu powstanie Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze,  gdzie  

Niemcy  nie  tylko  ze  Śląska  ale  także  Pomorza,  Warmii   i Mazur będą mogli poznawać swoją historię a 

zwłaszcza tę powojenną, która nadal domaga się odkrycia i upowszechnienia. Ostatnie zmagania z MEN pokazują, że 

potrzebujemy dla naszych dzieci szkół stowarzyszeniowych blisko związanych z organizacjami Mniejszości 

Niemieckiej i kierujących swoją ofertę do rodzin o niemieckiej tożsamości. Nie chodzi jedynie o dobrą znajomość 

języka niemieckiego, ale także o wychowanie dzieci otwartych na własną i inną od większościowej kulturę     i 

tożsamość. O wychowanie w europejskim duchu otwartości, tolerancji i wielokulturowości. Ostatnie decyzje 

Bundestagu pozwalają nam szukać takich szkół, zakładać je a te, które nasi działacze  zainicjują wspierać. 
 

Spis ludności 

 

Rok 2020 to rok poprzedzający Narodowy Spis Powszechny, który zawsze jest okazją do zademonstrowania swej 
tożsamości narodowej. Podejmijmy  tę  tematykę  w  organizacjach, grupach i projektach. Potrzeba jasnego 

zdefiniowania swej narodowości nie jest wymogiem codziennym. Nasza tożsamość kulturowa jest wielowarstwowa, 

gdyż będąc Niemcami nie przestajemy być Ślązakami czy Warmiakami. Jasnemu określeniu niemieckiej 

narodowości nie sprzyjają tendencje nacjonalistyczne w polityce, mediach czy lęki z przeszłości. Wielu, zwłaszcza 

młodych  zorientowanych   globalnie   szuka   tożsamości    postnarodowych.   Nie   mylmy   narodowości    ani  z 

globalnymi określeniami, ani z regionalną identyfikacją czy obywatelstwem. Otwierajmy się, byśmy potrafili 

przyznać się  do  szeroko  pojmowanej  narodowości  niemieckiej,  która łączy  nas  nie  tylko z Niemcami w 

Niemczech ale także tymi, którzy nam podobni jako mniejszości narodowe i regionalne zamieszkują w 25 krajach 

Europy. 

Wiele z  nich  zmaga  się  z  podobnymi  problemami  jak  nasze.  Dlatego  nadal  będziemy  wspólnie  z innymi 

mniejszościami narodowymi zabiegać o to, by w skali Unii Europejskiej prawom mniejszości a zwłaszcza ich 

egzekwowaniu nadano większe znaczenie. Także w Polsce chcielibyśmy, jak nasi rodacy w Rumunii czy Polacy na 
Litwie, mieć szkoły z własnym językiem wykładowym. Jako VdG angażowaliśmy się w zakończoną sukcesem 

Europejską Inicjatywę Obywatelską „Minority Safe-Pack” a teraz staramy się, by została ona podjęta przez Komisję i 

Parlament Europejski. 

 

Wszystkim, którzy naszej społeczności oddali swoją pracę i aktywność, zwłaszcza społecznie, serdecznie dziękuję. 

Idźmy nadal ramię w ramię do wyzwań roku 2020. Niech nam przyświecają słowa XV wiecznego poety Ulricha von 

Huttena: „Niemcy są tam, gdzie są silne serca.” Dziękuję wszystkim, którzy nasze cele i projekty wspierają, w tym 

rządom Polski i Niemiec. Nie bójmy się odważnie zabiegać o wszystko, co umocni naszą tożsamość niemiecką. 

Pamiętajmy, że podkreślanie swej odrębności i potrzeb nie przeszkadza w budowaniu mostów zamiast murów. 

 

Z nadzieją na wspólną drogę pragnę zakończyć życzeniem i myślą z przywołanego na początku wiersza Dietricha 
Bonhoefera: 

 

 

„Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony, przeżywać mogę każdy dzień i rok. 

Wiernością Twoją jestem pocieszony, wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok.” 

(Przekład: ks. Tomasz Bruell 1980) 

 Życzę    nam   wszystkim   stanowiącym    wspólnotę   Niemców    w   Polsce,   naszym    przyjaciołom   i sympat  

ykom, zapału i oddania w pracy ale także satysfakcji z osiągania celów. Życzę byśmy byli konsekwentni,  lepiej  

rozumiani  i  wspierani  w   budowaniu  bogatego  różnorodnością  językową      i kulturową społeczeństwa. Życzę, 

by Bóg obdarzył was zdrowiem i szczęściem w życiu. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             Bernard Gaida Prezydent 
                                                                                                                                              VDG 
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Neujahrsbrief: Ein Jahr historischer Herausforderungen und neuer Initiativen 

 

Brücken statt Mauern bauen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor 75 Jahren, kurz vor Weihnachten des Jahres 1944, schrieb der in Breslau geborene Pastor Dietrich Bonhoeffer in 

einem Berliner Gefängnis ein Gedicht. Dort heißt es in der letzten Strophe: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
Seine Worte erhalten einen besonderen Stellenwert, wenn man weiß, dass er vier Monate später, am 

9. April 1945 hingerichtet wurde. 

 

Dieses Gedicht möge uns in der symbolischen Zeit des Neujahrsbeginns in zwei Dimensionen führen: die 

gegenwärtige und die historische. Besonders aktuell klingen mir die obigen Worte, wenn ich mich an jene vor gut 

einem Dutzend Jahren erinnere, in zehn Jahren werde es in Polen keine Deutsche Minderheit mehr geben. Mit umso 

größerer Freude und Gelassenheit schreibe ich nun einen weiteren Neujahrsbrief an die deutsche Volksgruppe in 

Schlesien, Pommern, Ermland, Masuren und allen Ortschaften, in denen wir leben. 

 

Die Nachkriegstragödie 

 

Zugleich sei daran erinnert, dass sich im nun beginnenden Jahr das Ende des grausamen, von der 
nationalsozialistischen Diktatur des Dritten Reiches ausgelösten Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal jährt. Auf dem 

durch einen Eisernen Vorhang zweigeteilten Kontinent wurde für Millionen Menschen das Kriegsende nicht zum 

Ende ihres Leidens. Für die Deutschen  

östlich davon begann nicht nur die Heimatvertreibung, sondern auch die Hölle sogenannter Arbeitslager, 

Verschleppung in die UdSSR, Gewalttaten, Zwangsadoption von Kindern und vieler anderer Formen des Leidens, 

die ebenfalls einen hohen Tribut forderten. Die nachfolgende sprachliche und kulturelle Diskriminierung, die 

Zwangspolonisierung von Vor- und Nachnamen, das Verbot, Deutsch zu sprechen und zu lernen und viele andere 

Formen der Menschen- und Minderheitenrechtsverletzung ließen die im Gebiet des heutigen Polens und anderer 

mittel- und osteuropäischer Länder verbliebenen Deutschen auf Jahrzehnte hin zu Bürgern zweiter Klasse werden. 

Als eine Gemeinschaft, die in Wahrnehmung der 

Wohltaten des demokratischen Wandels in diesem Teil der Welt wiedererstehen konnte, schulden wir den Opfern 
jener Zeit unser Gedenken. 

Möge das Jahr 2020 für jede unserer Organisationen und mehrere hundert Ortsgruppen ein Jahr der Hinwendung zu 

jener schwierigen Vergangenheit werden, die in der offiziellen Geschichtsvermittlung noch immer keinen Platz 

findet. Tun Sie das in Vorträgen, Zeitzeugentreffen, Feierlichkeiten rund um lokale Gedenkstätten, Gottesdienste und 

vielleicht auch durch neue Gedenktafeln zur Erinnerung an diese Orte. Der VdG wird Sie im Verlauf des gesamten 

Jahres auf besondere Weise zu Gedenkfeiern an den vom Nachkriegsleiden ganz besonders betroffenen Orten 

einladen, so unter anderem nach Lamsdorf, Schwientochlowitz und Potulitz. Lasst uns dann solidarisch zusammen 

sein, über die Grenzen von Regionen und Ländern hinweg. Wir sollten uns daran ein Beispiel nehmen, die Tragödie 

aber nicht auf Oberschlesien beschränken, denn sie traf die Deutschen im gesamten Osten Europas. Viele unserer 

polnischen Nachbarn verstehen auch unser Bedürfnis nach Gedenken, daher sollten wir dies möglichst zusammen mit 

der gesamten Einwohnergemeinschaft unserer jeweiligen Ortschaften tun. Eine Beachtung unserer 
Geschichtserinnerung einzufordern bedeutet nicht, Geschichte zu relativieren, sondern vielmehr, Geschichte in ihrer 

Gesamtheit anzustreben. Die volle historische Wahrheit ist nicht nur Voraussetzung für wahre Versöhnung, sondern 

auch eine Komponente der Wurzeln, die notwendig sind, um die deutsche Identität zu verstehen und für kommende 

Generationen zu bewahren. So wandten wir uns bereits im Mai 2019 an staatliche Behörden Polens und 

Deutschlands, im Jahr des 75. Jahrestages des Kriegsendes auch an die deutschen unschuldigen Nachkriegsopfer der 

Rache der Sieger zu denken. 

 

Nach Außen wirken 

 

Für diejenigen von uns, die ihre regionale und deutsche Identität bewusst bewahren wollen, war das vergangene Jahr 

2019 ein weiteres recht schwieriges Jahr. Besonders empfindlich traf uns das vergangene Jahr durch die vom 

Bildungsministerium erzwungene Reduktion der Deutschstunden in den letzten zwei Grundschulklassen. Und die  
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Beratungen am deutsch-polnischen Runden Tisch sowie Aussagen einiger Regierungspolitiker zeigen, dass 

mittlerweile die schädliche Tendenz stärker wird, uns polnische Staatsbürger deutscher Nationalität als Werkzeuge 

der Außenpolitik gegenüber Deutschland zu behandeln. So sind die Anträge auf deutsch-polnische Ortsschilder in 

mehreren Gemeinden seit einigen Jahren nicht bearbeitet worden. 

 

Besonders erfreulich ist daher, dass bei der polnischen Sejm-Wahl mehr Wähler als zuvor für die Liste des 
Wahlkomitees Deutsche Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln gestimmt haben, sodass es uns gelungen ist, erneut 

einen Abgeordneten der Deutschen Minderheit dort zu etablieren. Wir sind zuversichtlich, dass der Abgeordnete 

Ryszard Galla sich wie bisher nicht nur für die Wähler aus der Oppelner Region einbringen, sondern auch ein 

Sachwalter der gesamten deutschen Volksgruppe in Polen sein wird. Angesichts der zunehmenden nationalistischen 

und europaskeptischen Tendenzen ist dieses klare Zeichen der Multikulturalität im polnischen Parlament auch 

symbolisch von Bedeutung. Ich gratuliere und danke allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Wir wissen, dass 

wir auch mehr hätten erreichen können und nicht alle Hoffnungen in Erfüllung gegangen sind. Möge uns dies ein 

Ansporn zu noch mehr Engagement sein, zu einer zahlreichen und aktiven Mitgliedschaft in den Strukturen unserer 

Organisationen, aber auch zu erhöhter kommunal- und innenpolitischer Aktivität, auch über das Oppelner Schlesien 

hinaus. Wir brauchen angesichts des das Land spaltenden politischen Systemstreits eine möglichst zahlreiche 

prodemokratische und proeuropäische Sichtweise, die wir als Minderheit von Natur aus repräsentieren. Wir 
unterscheiden uns von den polnischen politischen Parteien darin, dass unsere Stärke  stets unsere Heimat ist und die 

Menschen, die in ihrer Identifikation mit der deutschen Minderheit gleichzeitig auch reich an ihrer Regionalkultur 

sind. Ohne Ausnahme ist jedem an unseren etwa 500 Begegnungsstätten die schlesische, pommersche oder 

ostpreußische Kultur und Geschichte, die sich von der polnischen unterscheidet, sowie auch die Zukunft ihrer 

jeweiligen Heimat, wichtig. Diese zehntausende von Mitgliedern und Sympathisanten tragen eine Idee mit sich, 

welche die „Menschen der ersten Stunde“ vor dreißig Jahren in eine Organisationsform verwandelten und die 

Strukturen gründeten, die derzeit unseren Händen anvertraut sind. In vielen Organisationen werden wir nun das 30-

jährige Bestehen feiern. Lasst uns dabei auch diejenigen nicht vergessen, die noch früher Strukturen gründen wollten 

und dabei gegen die Kraft eines totalitären Staates gestoßen waren und dies mit Gefängnisstrafen oder einer. 

 

Deutsche Gemeinschaft 

 
Von Anfang an bleibt das Ziel aller Strukturen der Deutschen Minderheit unabänderlich der Aufbau einer 

Gemeinschaft, die nicht nur für die deutsche Sprache und Kultur in Polen Sorge trägt, sondern auch für 

ein Gefühl des nationalen Zusammenhalts mit allen, die sich als Deutsche empfinden. Der Weg zu diesem Ziel war 

anders zu Beginn, als die Gründer noch Zöglinge deutscher Schulen waren und Polen noch außerhalb der EU war 

und er muss anders sein jetzt, da ihre Nachfolger – geboren und ausgebildet bereits in einer Zeit der Diskriminierung 

alles Deutschen und später, als die Grenze zwischen Polen und Deutschland zu einer EU-Innengrenze wurde –, das 

Organisationsruder übernommen haben. Es verändern sich Medien, Kommunikationstechniken, kulturelle Inhalte 

und die Deutschkenntnisse. Mit all dem müssen wir Schritt halten. Unsere Reihen verlassen nicht nur die Ältesten, 

die für immer gehen, sondern auch tausende junge Menschen, die nach Deutschland und in große Ballungsgebiete 

abwandern. Trotzdem muss die deutsche Volksgruppe eine  Gemeinschaft ganz konkreter Menschen bleiben. Diese 

Struktur, diese Tausende, die sich in den Begegnungsstätten versammeln, können weder durch die besten Medien, 
noch durch Internetseiten ersetzt werden. Darum müssen unsere Organisationen überall dort ihren lokalen Strukturen 

dienen, wo diese schwächer geworden sind und sie wiederbeleben, indem sie Kultur- und Jugendaktivitäten 

animieren. Mögen die aktiveren Ortsgruppen weit um sich ausstrahlen und so zu Zentren der deutschen Kultur im 

weiten Umkreis werden. 

Mit Schmerz sehen wir Organisationen, die anscheinend dieses Ziel aus den Augen verloren haben und ihre 

Ortsgruppen sich selbst überlassen. Wir würden es begrüßen, wenn diese sich dadurch zu mehr Aktivität motiviert 

fühlen. Das letzte Jahr brachte uns auch die Gründung einiger neuer Organisationen, die ihre Zukunft auf 

eigenständige Aktivitäten stützen wollen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und erklären uns bereit zu helfen. Wir 

erwarten jedoch, dass alle Mitgliedsorganisationen des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in 

Polen verantwortungsvoll einer aktiven Tätigkeit im Sinne ihrer Mitglieder und der von uns repräsentierten Kultur 

nachgehen. Ich fordere dazu auf, interne Streitigkeiten beizulegen und keineswegs durch Mitgliederausschluss zu 
lösen. Ein Entfernen aus der Gemeinschaft der Deutschen Minderheit darf nicht missbraucht werden. Menschen sind 

am wichtigsten und eine Amtsausübung muss ihnen gegenüber Dienstcharakter haben. 

 

Neue Herausforderungen 

 

Unsere Erwartung an Aktivität ist durch ein solides Programm untermauert. Als Dachorganisation der Deutschen 

Minderheit können wir an der Schwelle zum Neuen Jahr unsere Freude teilen, denn unser Bemühen hat im deutschen 

Bundestag Anerkennung gefunden, was uns nun ermöglicht, in den für uns wesentlichen Bereichen verstärkt aktiv zu 

werden. Bereits vor 30 Jahren haben wir bei der Versöhnungsmesse in Kreisau das Transparent „Wir fordern 

deutsche Schulen” aufgerollt. Diese Erwartung ist in Polen noch immer eine unerfüllte Forderung, ohne die es 

schwierig ist, die Rückstände einer jahrzehntelangen sprachlichen und kulturellen Diskriminierung aufzuholen. Die 

letzte Reduktion der Deutschstunden an Grundschulen bringt keine Hoffnung auf eine angemessene Bildungspolitik  
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gegenüber nationalen Minderheiten. Darum ist die Entscheidung des Bundestages zur umfassenden Förderung der 

außerschulischen Vermittlung der deutschen Sprache, deren Kenntnis die Grundlage des Identitätsaufbaus ist, so 

wichtig. Da die staatliche Politik in der Vergangenheit weitgehend zum Zerreißen der sprachlichen Kontinuität der 

Generationen geführt hat, reicht ein Basieren einzig auf der Schule nicht aus. Damit jedoch unsere Vorhaben 

Wirklichkeit werden können, braucht es ein starkes Verlangen und die Liebe zur Sprache unserer Vorfahren in den 

Familien, denn nur dann kann das neue Angebot auch Anklang finden. Das neue Angebot wird das, was durch 
Sprachkurse, Samstagskurse für Kinder oder die Jugendbox bereits geschieht, noch erweitern. 

Die Weitergabe der Identität erfordert auch ein Wissen um die eigenen Wurzeln und dieses setzt wissenschaftliche 

und dokumentarische Forschungen voraus. Die neuen Förderschwerpunkte geben uns Zuversicht, dass das ins Leben 

gerufene Forschungszentrum der Deutschen Minderheit gut in Schwung kommt und in Oppeln ein Dokumentations- 

und Ausstellungszentrum entsteht, wo Deutsche, nicht nur aus Schlesien, sondern auch aus Pommern, dem Ermland 

und Masuren, ihre Geschichte und dabei insbesondere ihre Nachkriegsgeschichte, die noch immer nach 

Wiederentdeckung und Verbreitung verlangt, lernen können. Das jüngste Ringen mit dem Bildungsministerium zeigt, 

dass wir für unsere Kinder Vereinsschulen benötigen, die mit Organisationen der Deutschen Minderheit eng 

verbunden sind und ihr Angebot an Familien mit einer deutschen Identität richten. Es geht dabei nicht lediglich um 

eine gute Kenntnis der deutschen Sprache, sondern auch darum, die Kinder in Offenheit für die eigene Kultur und 

Identität zu erziehen, welche sich von der der Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Um eine Erziehung im 
europäischen Geiste der Offenheit, Toleranz und Multikulturalität. Die jüngsten Beschlüsse des Bundestages 

ermöglichen es uns, solche Schulen zu suchen, sie zu gründen und die von unseren aktiven Mitgliedern initiierten zu 

unterstützen. 
 

Volkszählung 

 

Das Jahr 2020 geht einer nationalen Volkszählung voraus, bei der wir wie immer Gelegenheit bekommen, unsere 

nationale Identität zu demonstrieren. Lasst uns diese Thematik in unseren Organisationen, Gruppen und Projekten 

aufgreifen. Das Bedürfnis nach einer klaren Definition der eigenen Nationalität ist  

kein alltägliches Erfordernis. Unsere kulturelle Identität ist vielschichtig, denn wir sind Deutsche und dabei immer 

noch z.B. Schlesier oder Ermländer. Einer klaren Bestimmung der deutschen Volkszugehörigkeit sind die 

nationalistischen Tendenzen in der Politik und den Medien oder auch Ängste aus der Vergangenheit nicht förderlich. 
Viele, insbesondere global orientierte junge Menschen suchen nach einer postnationalen Identität. Wir sollen 

Nationalität weder mit globalen Begrifflichkeiten, noch mit regionaler Identifikation oder der Staatsbürgerschaft 

verwechseln. Wir sollten uns öffnen, auf dass wir in der Lage sind, uns zu einer weitgefassten deutschen Nationalität 

zu bekennen, die uns nicht nur mit den Deutschen in Deutschland verbindet, sondern auch mit denjenigen, die 

ähnlich wie wir als nationale Minderheiten in 25 Ländern Europas leben.Viele von ihnen ringen mit ähnlichen 

Problemen wie wir. Deshalb werden wir uns nun weiterhin gemeinsam mit anderen nationalen Minderheiten darum 

bemühen, dass den Minderheitenrechten und ganz besonders ihrer Umsetzung EU-weit mehr Bedeutung verliehen 

wird. Auch in Polen möchten wir, ebenso wie unsere Landsleute in Rumänien oder die Polen in Litauen, eigene 

Schulen mit muttersprachlichem Unterricht haben. Als VdG haben wir uns für die erfolgreich ausgegangene 

Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack” eingesetzt und bemühen uns jetzt darum, dass sie in der EU-

Kommission und im Europäischen Parlament übernommen wird. 
All denjenigen, die unserer Volksgruppe ihre Arbeit und Aktivität, insbesondere ehrenamtlich, geschenkt haben, 

danke ich herzlich. Gehen wir nun weiter Arm in Arm zu den Herausforderungen des Jahres 2020. Mögen uns dabei 

die Worte des Dichters Ulrich von Hutten aus dem 15.  Jahrhundert voranleuchten: „Deutsche sind dort, wo starke 

Herzen sind.” Ich danke allen, die unsere Ziele und Projekte unterstützen, darunter den Regierungen Polens und 

Deutschlands. Haben wir keine Scheu, uns mutig um alles zu bemühen, was unsere deutsche Identität festigen wird. 

Denken wir daran, dass die Hervorhebung der eigenen Verschiedenheit und eigener Bedürfnisse nicht dabei 

hinderlich sein muss, Brücken statt Mauern zu bauen. 

 

Mit Hoffnung auf einen gemeinsamen Weg möchte ich nun mit einem Glückwunsch und Gedanken aus dem eingangs 

angeführten Gedicht von Dietrich Bonhoeffer schließen: 

„Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit Euch leben, 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.“ 

Ich wünsche uns allen, die wir die Gemeinschaft der Deutschen in Polen bilden, unseren Freunden und 

Sympathisanten, viel Eifer und Hingabe in ihrer Arbeit, aber auch Genugtuung über die erreichten Ziele. Ich 

wünsche, dass wir konsequent sein mögen, besser verstanden und unterstützt beim Aufbau einer durch ihre 

sprachliche und kulturelle Vielfalt reichen Gesellschaft. Ich wünsche, dass Gott Euch Gesundheit und Glück im 

Leben schenkt. 

 

Bernard Gaida 

Präsident des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.
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Gratulationen 
 

Ende Oktober 2019 bekam unsere Gesellschaft ein Schreiben von der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im 

Oppelner Schlesien, wo besonders Kinder und Jugendliche, aber auch ältere Liebhaber der deutschen Sprache, zur 

Teilnahme in einem polenweiten literarischen Wettbewerb eingeladen wurden. Das Wettbewerbsthema lautete: „Meine 

deutsche Geschichte“, und weitere Bedingungen wurden so gekennzeichnet:  

- die Arbeiten sollten sich auf eine persönliche Beziehung zur deutschen Kultur, Sprache, der deutschen 

Minderheit, oder der deutschen Geschichte beziehen,  

- die Texte sollten selbständig von den Teilnehmern in deutscher Sprache erfasst werden,  

- bei Prosatexten wurde eine Mindestlänge erwartet, die wenigstens eine ganze DIN-A4-Seite beträgt.  

- Abgabetermin der Texte war der 15.11.2019.  
Ich beredete unseren Gründer und Ehrenvorsitzenden Jan Grzegorczyk(83), in dem Wettbewerb teilzunehmen. 

Am 07. November 2019 schickte Jan G. seinen Text mit dem Titel: „Wie ich meine vergessene Muttersprache 

wiedergewonnen habe“ nach Oppeln. Anfang Dezember bekamen wir eine erfreuliche Nachricht, dass die Arbeit von 

Jan G. (in seiner Alterskategorie) den 2. Platz errungen hat. Unten ist die Urkunde für Jan G. abgebildet und der 

ausgezeichnete Text zu lesen. Ich selbst finde den Text interessant und gratuliere dem Verfasser herzlichst! 

Bolesław Gustav Bernaczek   

Chefredakteur   

 

Jan Grzegorczyk 

Alterskategorie „C“ 

 

Wie ich meine vergessene Muttersprache wiedergewonnen habe 

(Kurzer Ausschnitt aus meinem Lebenslauf) 

Am 20.Oktober 1944 feiere ich meinen 8. Geburtstag. Ich bin Schüler der dritten Klasse in einer (natürlich deutschen) 

Grundschule in Rybnik. In dieser Zeit kenne ich kein polnisches Wort. Zu Hause wird nur deutsch gesprochen. Wenn 

meine Mutter zu ihren Bekannten oder zu unseren Großeltern (beiderseits) zu Besuch geht/ fährt, nimmt sie mich und 

meinen zwei Jahre älteren Bruder mit und überall unterhielt sie sich auf deutsch, und wir beide spielen und reden mit 

anderen Kindern nur auf Deutsch. Der Briefwechsel mit Vater, der im Jahre 1943 in die Wehrmacht eingezogen wurde, 

verläuft natürlich auch in deutscher Sprache. 

Im März 1945 ist der Russe gekommen, er hielt seine „Pepeschah“ schussbereit auf uns gezielt und fragt: „Germancy 

da?“ Die Mutter antwortet ihm in einer Sprache, die ich in ihrem Mund zum ersten Mal höre, sie verneint. Wir Kinder 

dürfen in Anwesenheit der Russen kein Wort aussprechen. Jetzt unterhielt sich Mutter mit den Großeltern nur Polnisch, 

natürlich in der schlesischen Mundart. Schnell erlernen auch wir Kinder diese Sprache.  

Am 01.September 1945 begebe ich mich in die polnische Schule und spreche schon ganz gut Schlesisch-Polnisch, so 

wie auch alle meine anderen Schulkollegen, mit denen ich vor paar Monaten noch in die deutsche Schule gegangen bin. 

Erstaunt stelle ich gleich fest, dass manche Lehrer, die mich in der deutschen Schule unterrichtet haben, mich jetzt auf 

polnisch lehren. Eine Sache hat mich damals stark geärgert: in der deutschen Schule war ich schon in der  dritten Klasse 

und jetzt war ich sicher, dass ich in die vierte versetzt werde. Aber nein! Der polnische Staat hat mich zurück in die 

dritte eingeschult. Ich sah keine Hindernisse, um in die vierte Klasse versetzt zu werden. Dieses Ereignis hat mir 

ungeheuer großes Weh getan; dieser Stich ist mir bis heute im Herzen geblieben. Ich war doch nicht schuld daran, dass 

ich wegen Kriegsereignissen das Schuljahr 1944/45 unterbrechen musste. Auch wenn alle anderen Kollegen das gleiche 

Schicksal mitmachen mussten – tröstete mich das wenig. 

Vielleicht ist es schon das Jahr 1946 und meine Familie nimmt in einem Familientreffen teil. Die Erwachsenen 

sprechen miteinander alle Deutsch. Auf einmal stelle ich fest: ich weiß nicht worüber sie reden, ich habe einfach 

Deutsch verlernt! Ich verstehe sehr selten nur manches Wort. Meiner Mutter mache ich riesigen Vorwurf: „wie konntest 

du zulassen, dass wir, also mein Bruder und ich, die deutsche Sprache vergessen haben?“ Die Antwort: „ich dachte, ihr 

vergesst sie nicht“. Heute weiß ich, dass der Grund dafür Angst hieß. Meine Mutter hatte so große Angst, dass wenn ein 

böser Mensch zufällig hören könnte, wie ihre Kinder Deutsch sprechen, könnte das schlechte Folgen haben. Sie wusste, 

dass Solches damals üblich war. 
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Dann habe ich das Abitur gemacht und bin nach Warschau gereist, um dort Lebensmitteltechnologie zu studieren. 

Außer Russisch durften Studierende damals eine westliche Sprache wählen; ich wählte natürlich Deutsch. Wieder 

wurde ich überrascht: Studentinnen und Studenten, hauptsächlich gebürtige Warschauer, die auch Deutsch gewählt 

hatten, konnten ganz gut, zwar mit fatalem Akzent, deutsch sprechen. Ich fragte den Einen oder Anderen: „woher 

kennst du so gut die deutsche Sprache?“ Die Antwort: „Worüber wunderst du dich so, einfach aus der Schule“. Jetzt 

staune ich: „Was, ihr durftet in der Schule Deutsch lernen?“ – „na freilich!“. Ach so: die Polen dürfen Deutsch lernen, 

wir Schlesier dürfen es nicht! Warum nicht? Weil wir keine Polen sind. Der beste Beweis dafür ist, dass wir nicht genug 

schön Polnisch sprechen. Fakt! 

Das war für mich ein entscheidender Zeitpunkt: ich will in diesem Staat kein Bürger zweiter Klasse sein. Ab jetzt, wenn 

mich jemand nach meiner Nationalität fragt, antworte ich ihm: „ich bin ein Deutscher“, obwohl mein Nachname sehr 

polnisch klingt. Den Staatsangehörigkeitsausweis der Bundesrepublik Deutschland habe ich natürlich später 

bekommen; das Verfahren hat lange gedauert, aber dieses gehört zu einer anderen Erzählung.  

In Warschau lernte ich u.a. schöner Polnisch sprechen und wollte die Gelegenheit, wo ich ein Semester 

Deutschunterricht bekomme, maximal ausnutzen. Ich habe die grundsätzlichen grammatischen Regeln beherrscht und 

ziemlich viele Wörter gelernt. Viel hat mir ein 4-monatlicher Aufenthalt (während des Studentenpraktikums in einer 

Brauerei in Dortmund) gegeben.  Dann gab ich mir viel Mühe, um als Autodiktat meine Sprachbereitschaft zu 

erweitern. Meine Tätigkeit in der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg hat mich auch 

immer gezwungen, mein Deutsch zu verbessern. Ob es mir gelungen ist, können Leser dieses Textes selber beurteilen. 

Manche Deutschen, mit denen ich spreche (darunter auch mein deutscher Schwiegersohn), loben meine 

Deutschkenntnisse, aber vermutlich sind sie einfach nur sehr höflich. 

Jan Grzegorczyk.   

Grünberg (i. Schl.), im November 2019   

Gratulacje 

Z końcem października 2019 r. do naszego Towarzystwa dotarło pismo od Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim, w którym szczególnie dzieci i młodzież, ale również starsze osoby, zaproszeni  zostali 

do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie literackim. Temat prac konkursowych brzmiał: „Moja niemiecka 

historia”, a prace winny:  

- nawiązywać do osobistego związku z kulturą i językiem niemieckim, mniejszością niemiecką lub niemiecką 

historią,  

- teksty winny być napisane samodzielnie przez uczestników konkursu w języku niemieckim,  

- od tekstów prozatorskich oczekiwano, by ich objętość zajmowała przynajmniej całą stronę formatu A4,  

- termin nadsyłania prac upływał z dniem 15.11.2019 r.  

Namówiłem naszego założyciela i Honorowego Przewodniczącego Jana Grzegorczyka(83), by wziął udział w tym 

konkursie. 

W dniu 07.listopada 2019 r. Jan G. przesłał do Opola swój tekst p.t. „Jak odzyskałem mój zapomniany język ojczysty”. 

Z początkiem grudnia otrzymaliśmy radosną wiadomość, że praca Jana G. (w jego kategorii wiekowej) uzyskała drugie 

miejsce. Poniżej znajduje się odbitka dyplomu dla Jana G. i wyróżniony tekst. Osobiście uważam, że tekst jest 

interesujący i najserdeczniej gratuluję autorowi wyróżnienia! 

        Bolesław Gustaw Bernaczek 

         Redaktor naczelny 

 

Tłumaczenie tekstu zgłoszonego do Konkursu 

Jan Grzegorczyk 

Kategoria wiekowa „C” 
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Jak odzyskałem mój zapomniany język niemiecki 
(Krótki fragment mojego życiorysu) 

W dniu 20.października 1944 r. obchodziłem moje ósme urodziny. Jestem wtedy uczniem 3-ciej klasy w pewnej 
(oczywiście niemieckiej) szkole podstawowej w Rybniku. W owym czasie nie znam ani jednego polskiego słowa. W 

naszym domu mówi się tylko po niemiecku. Gdy moja mama wybiera się w 

odwiedziny do swoich znajomych czy do naszych dziadków (z oby stron), wtedy 

zabiera mnie i mego starszego o dwa lata brata z sobą i wszędzie rozmowa toczy się 

po niemiecku, a my obaj z innymi dziećmi bawimy się też tylko w tym języku. 

Korespondencja z ojcem, który w 1943 r. wcielony zostaje do Wehrmachtu, 

prowadzona jest oczywiście też po niemiecku. 

W marcu 1945 r. przybyli Ruscy; czerwonoarmista z gotową do strzału, wycelowaną 

w nas pepeszą pyta się „Germancy da?” Mama odpowiada mu w języku, który w jej 

ustach słyszę po raz pierwszy; ona zaprzecza. Nam dzieciom w obecności Ruskich 

nie wolno odezwać się ani słowem. Teraz mama rozmawia sobie z dziadkami tylko 
po polsku, oczywiście w wersji śląskiej. My dzieci szybko uczymy się tego języka. 

W dniu 01.września 1945 r. udaję się do polskiej szkoły i mówię już całkiem dobrze 

po śląsko-polsku, tak jak też wszyscy pozostali szkolni koledzy, z którymi jeszcze 

przed paroma miesiącami chodziłem do niemieckiej szkoły. Ze zdumiewam widzę, 

że również niektórzy nauczyciele, którzy uczyli mnie w niemieckiej szkole, uczą 

mnie teraz po polsku. Jedna sprawa strasznie mnie wówczas wnerwiła: w niemieckiej 

szkole byłem już w trzeciej klasie i teraz byłem pewny, że będę chodził już do 4-tej. 

Ale nie! Państwo polskie cofnęło mnie na powrót do 3-ciej. Nie widziałem powodów, dla których nie mogę chodzić do 

4-tej klasy. To wydarzenie ogromnie mnie zabolało, a cios ten tkwi mi w sercu po dzień dzisiejszy. To nie była moja 

wina, iż wskutek wydarzeń wojennych musiałem przerwać rok szkolny 1944/45. I chociaż wszystkich pozostałych 

kolegów spotkało to samo – niewiele mnie to pocieszało. 

Być może jest już rok 1946 i moja rodzina bierz udział w jakimś rodzinnym spotkaniu. Wszyscy dorośli rozmawiają 
między sobą po niemiecku. Nagle stwierdzam: ja nie wiem o czym oni rozmawiają, ja zwyczajnie utraciłem ten język! 

Bardzo rzadko rozumiem tylko jakieś pojedyncze słowo. Zarzucam mojej mamie,: „Jak mogłaś dopuścić do tego, 

abyśmy my, czyli ja i mój brat, zapomnieli ten język?” Jej odpowiedź: „Myślałam, że tego nie zapomnicie”. Dzisiaj 

wiem, że powód był inny i nazywał się strach. Moja mama bardzo się bała, że jeżeli jakiś zły człowiek przypadkiem 

usłyszy, iż jej dzieci mówią po niemiecku, to może to mieć bardzo przykre konsekwencje; ona wiedziała, że takie 

rzeczy były wówczas powszechne. 

Potem zdałem maturę i wyjechałem do Warszawy, by studiować technologię środków spożywczych. Studentom 

wówczas oprócz rosyjskiego wolno było wybrać jakiś język zachodni; ja oczywiście wybrałem niemiecki. Znowu 

przeżywam zaskoczenie: studentki i studenci, głównie rodowici Warszawiacy, którzy również wybrali język niemiecki, 

mówili już całkiem dobrze po niemiecku, tyle że z fatalnym akcentem. Ja spytałem jednego czy drugiego: „Skąd ty 

umiesz tak dobrze po niemiecku?” A odpowiedź brzmi: „Co ty się tak dziwujesz, po prostu ze szkoły”. To teraz ja 
jestem zdumiony: „Co takiego, wam wolno było uczyć się niemieckiego w szkole?” – „No oczywiście!” A więc to tak: 

Polakom wolno uczyć się niemieckiego, my Ślązacy mamy to zakazane! Dlaczego? Bo nie jesteśmy Polakami. 

Najlepszy na to dowód: my przecież nie potrafimy wystarczająco pięknie mówić po polsku. Rzeczywiście. 

To był dla mnie rozstrzygający moment czasowy: ja nie chcę w tym państwie być obywatelem drugiej klasy. Od tej 

chwili, jeżeli ktoś pyta mnie o moją narodowość, odpowiadam mu: „Ja jestem Niemcem”, chociaż moje nazwisko jest 

bardzo polskie. Obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec dostałem oczywiście później, postępowanie w tej sprawie 

trwało długo, ale to należy już do całkiem innego opowiadania.  

W Warszawie nauczyłem się m.in. mówić ładniej po polsku i starałem się tę okazję, czyli jeden semestr nauki języka 

niemieckiego wykorzystać maksymalnie. Opanowałem podstawowe reguły gramatyki i nauczyłem się dość sporo 

słówek. Dużo dał mi czteromiesięczny pobyt(podczas praktyki studenckiej) w jednym z browarów w Dortmundzie. 

Potem zadałem sobie wiele trudu, by jako samouk poszerzać swoją umiejętność prowadzenia rozmowy po niemiecku. 

Również moja działalność w Towarzystwie Społeczno–Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze ciągle 
zmuszała mnie do poprawiania swego niemieckiego. Czy mi się to udało mogą czytelnicy tego tekstu sami ocenić. 

Niektórzy Niemcy, z którymi rozmawiam (wśród ich również mój niemiecki zięć) chwalą moją znajomość 

niemieckiego, ale najpewniej są on tylko bardzo uprzejmi. 

                  
                                           Jan Grzegorczyk.   

Zielona Góra, listopad 2019 r.  
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V E R A N S T A L T U N G E N /  U R O C Z Y S T Ś C I  

 

Neujahrskonzerte 

 
Das in ganz Europa berühmteste Neujahrskonzert ist sicherlich das Konzert der Wiener Philharmoniker, das seit 

vielen Jahren auch durch polnisches Fernsehen immer am 01.Januar (so gegen Mittag) transmittiert wird. Unsere 

Gesellschaft hat sich auch dieser schönen Tradition angeschlossen und – in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit 

der Gemeinde Saabor/ Zabór – das Jugendblasmusikorchester der Grünberger Bauschulen auf die Bühne im 

Gemeindesaal in Saabor eingeladen, damit die jugendlichen Musikanten für unsere Mitgliedern und für die 

Bevölkerung der Gemeinde ein schönes Neujahrskonzert geben. Wie bekannt, fand dieses Konzert am 

27,Dezember 2019 statt. Wenige Wochen vorher durfte ich in Neusalz/ Nowa Sól das Jugendblasmusikorchester 

der dortigen Berufsschulen „Elektryk“ hören und bewundern. 

 

Der liebe Gott wollte mir nicht viel musikalische Talente verschenken. Trotz mehrmaligen Versuchen war ich 

nicht im Stande irgendein Musikinstrument zu beherrschen (kleine Ausnahme: die Fanfare). Blasmusik hörte ich 

aber besonders gerne zu: ich stamme doch aus Schlesien, wo solche Musikart immer beliebt war und natürlich 

weiter gepflegt wird. Mein geringes Hörvermögen erlaubt mir nicht zu beurteilen, welches Orchester: das aus 

Neusalz oder aus Grünberg besser war.   

 

Als unsere Gesellschaft eine nette Einladung von der Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln, Frau 

Birgit Fisel-Rösle (ausgestellt gemeinsam mit dem Marschall der Woiwodschaft Oppeln, Herrn Andrzej Buła) zur 

Teilnahme im Neujahrskonzert in der Oppelner Philharmonie bekommen hatte, wusste ich sofort, dass ich nach 

Oppeln fahren werde. Im Programm wurde vorgesehen, dass das Konzert vom Jugendsymphonieorchester der 

Staatlichen Musikschule in Oppeln und vom Jugendblasmusikorchester Leschnitz gespielt wird. Als erstes Werk 

tönte der Marsch aus der Oper von Richard Wagner „Die Meistersinger von Nürnberg“. Nach diesem schönen 

Auftakt begrüßte Frau Konsulin die angekommenen Gäste. Der Konzertsaal der Philharmonie hat über 500 Plätze, 

die bis zum letzten Platz besetzt wurden. Von der Begrüßungsrede erfuhren wir, dass zwischen uns 6 oder 7 

Honorarkonsule sind, (die in Oppeln ansässig sind), aber auch andere Diplomaten, die auch die Einladung 

angenommen haben und jetzt mit uns die Musik mitgenießen. 

 

Das ganze Konzert wurde vom Herrn Leonard Malcharczyk zweisprachig moderiert. Er gab uns Bekannt, dass 

sich zwischen den Musikschülern aus Oppeln auch Musikanten aus der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in 

Potsdam und aus dem Willigs - Symphonie – Orchester in Mainz befinden. Zweites Musikstück wurde von 

Wolfgang Amadeus Mozart komponiert (Konzertsymphonie Es-Dur, Allegro teil I), und dann wurde das Konzert 

C-Moll Op.37 für Klavier und Orchester von Ludwig van Beethoven vorgetragen. Am Klavier saß eine 19-järige 

Klavierspielerin Mia Pečnik aus Zagreb. Sie studiert jetzt in der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ihre 

Spielkunst hat das Publikum fast bis zum Süden erhitzt, aber dann hörten wir den schwungvollen Mazur aus der 

Oper „Halka“ von Stanisław Moniuszko. Es schien so aus, als der Beifall kein Ende haben werde. Da trat auf die 

Bühne Herr Malcharczyk und – vollbegeistert wie wir alle – betonte, dass so schön doch Amateure gespielt 

hatten; dies war für ihn eine Gelegenheit uns zu Sagen und erinnern, dass der Noe doch auch ein Amateur war, 

dagegen die, welche das Schiff „Titanic“ gebaut hatten, alle Profis waren. Auch für so was bekam er großen 

Applaus.  

 

Nach kurzer Pause wurde das Symphonieorchester durch die Musikanten aus Leschnitz ersetzt. Mehrmals hörte 

ich schon Lobworte über das hohe Niveau dieses Orchesters. Etwa 100 Musikanten spielten s.g. Klassikstandarte 

(z.B. von Scorpions). Am Ende der Liste von Schlagern befand sich der Konzertmarsch von Paul Lincke „Berliner 

Luft“, den die meisten Zuhörer stehend mitjubelten. Das Orchester musste natürlich zum Bis nochmals und 

nochmals auftreten. Der Radetzky-Marsch, der in Wien immer zum Schluss des Neujahrskonzerts gespielt wird, 

krönte auch hier den Abend. Ich kann nicht die richtigen Worte finden, um die Begeisterung des Publikums zu 

beschreiben. Einfach: das war wirklich ein tolles Konzert! In Namen der kleinen Gruppe aus Grünberg, die das 

wunderbare Konzert miterleben konnte, darf ich mich auf dieser Weise bei den Veranstaltern für die Einladung, 

und dann nette Unterhaltung, nochmals recht herzlich bedanken. 

        

Jan Grzegorczyk 
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       V E R A N S T A L T U N G E N /  U R O C Z Y S T Ś C I  

 

Koncerty noworoczne 

 W całej Europie najsłynniejszym koncertem noworocznym jest niewątpliwie koncert Filharmoników 

Wiedeńskich, który od lat zawsze 1-go stycznia (tak ok. południa) transmitowany jest również przez polską 

telewizję. Nasze Towarzystwo dołączyło do tej pięknej tradycji i – w tym roku we współpracy z Gminą Zabór – 

zaprosiło Młodzieżową Orkiestrę Dętą Szkół Budowlanych w Zielonej Górze na scenę Sali gminnej w Zaborze, 

aby młodzi muzycy dali dla naszych członków i mieszkańców tej gminy piękny koncert noworoczny. Jak 

wiadomo koncert ten odegrany został w dniu 27.grudnia 2019 r. Niewiele tygodni wcześniej mogłem słuchać i 

podziwiać Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół w Nowej Soli. 

 Dobry Bóg nie chciał obdarzyć mnie większym talentem muzycznym. Mimo wielokrotnych prób nie 

byłem w stanie opanować jakikolwiek instrument (mały wyjątek: była nim fanfara). Ale muzyki dętej 

wysłuchiwałem zawsze chętnie; pochodzę przecież ze Śląska, gdzie ten rodzaj muzyki był zawsze lubiany i 

oczywiście nadal jest pielęgnowany. Mój słaby słuch muzyczny nie pozwala mi ocenić, która z orkiestr: ta z 

Nowej Soli, czyta z Zielonej Góry - była lepsza.  

 Gdy nasze Towarzystwo otrzymało miłe zaproszenie od Konsulki Republiki Federalnej Niemiec w 

Opolu, pani Birgit Fidel-Rösle (wystawione wspólnie z Marszałkiem Województwa Opolskiego panem 

Andrzejem Bułą) do wzięcia udziału w koncer4cie noworocznym w Filharmonii Opolskiej wiedziałem 

natychmiast, że pojadę do Opola. W programie przewidziano, że koncert odegrają Orkiestra Symfoniczna 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica. Pierwszym odegranym dziełem 

był marsz z opery Ryszarda Wagner’a”Die Meistersinger von Nürnberg”. Po tym pięknym wstępie pani Konsul 

przywitała przybyłych gości. Sala koncertowa tej filharmonii ma ponad 500 miejsc; wszystkie były zajęte do 

ostatniego miejsca. Z powitalnego przemówienia dowiedzieliśmy się, że na Sali jest między nami 6 czy 7 konsuli 

honorowych (którzy mają swoje siedziby w Opolu), ale też inni dyplomaci, którzy przyjęli zaproszenie i teraz 

wspólnie razem z nami rozkoszują się muzyką. 

 Cały koncert prowadzony był dwujęzycznie przez pana Leonarda Malcharczyka. On poinformował nas, 

że wśród uczniów Szkoły Muzycznej w Opolu znajdują się również muzycy ze szkoły muzycznej „Johann 

Sebastian Bach” w Poczdamie oraz z orkiestry Willigs- Symphonie w Moguncji. Drugie odegrane dzieło 

muzyczne skomponowane zostało przez Wolfganga Amadeusza Mozart’a (Symfonia koncertująca es- dur, allegro 

cz. I), a następnie odegrano Koncert c-mol opus 37 na fortepian i orkiestrę Ludwika van Beethoven’a. Przy 

fortepianie siedziała 19-letnia pianistka Mia Pečnik z Zagrzebia. Ona studiuje obecnie na wyższej szkole muzyki i 

tańca w Kolonii. Jej kunszt gry rozgrzał publiczność do czerwoności, ale zaraz potem usłyszeliśmy skocznego 

mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki. Zdawało się, że oklaskom nie będzie końca. Na scenę wszedł pan 

Malcharczyk i –zachwycony jak my wszyscy – podkreślił, że tak właśnie zagrali amatorzy; była to dla niego 

okazja, by nam powiedzieć/ przypomnieć, że Noe, który zbudował arkę, też był amatorem, natomiast ci, którzy 

zbudowali Tytanika, wszyscy byli profesjonalistami. Również za to otrzymał gromkie brawa. 

 W czasie krótkiej przerwy orkiestra symfoniczna zastąpiona została muzykami z Leśnicy. Wielokrotnie 

słyszałem pochwalne słowa o poziomie, jaki re4prezentuje ta orkiestra. Ok. 100 muzyków na scenie grało tzw. 

Klasyczne standardy (np. Scorpionsów). Listę szlagierów kończył odegrany marsz koncertowy Pawła Lincke’go 

„Berliner Luft”, który większość słuchaczy rytmicznie oklaskiwała stojąc. Orkiestra musiała oczywiście na bis 

jeszcze raz, i jeszcze raz wystąpić. Marsz Radeckiego, który zawsze odgrywany jest w Wiedniu na zakończenie 

koncertu noworocznego, zwieńczył również ten wieczór. Nie potrafię znaleźć właściwych słów, by opisać 

zachwyt publiczności. Po prostu: to był naprawdę wspaniały koncert. W imieniu naszej niewielkiej grupy z 

Zielonej Góry, która ten cudowny koncert miała możliwość przeżywać, chciałbym w ten sposób jeszcze raz 

serdecznie podziękować organizatorom najpierw za zaproszenie, no a potem za miłe rozmowy, które 

prowadziliśmy po koncercie. 

         Jan Grzegorczyk       
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Członkowie TSKMN / Mitglieder der S-KGdDM od lewej/von links: 

Iwona Wysocka, Iwona Malinowska, Jan Grzegorczyk, Andrzej Dziewa, 

Mieczysław Kwaśniewski 

 

Z Konsul Birgit Fisel- Rősle 

Mit Konsulin Birgit Fisel- Rősle
  

Konsul Generalny Hans Jőrg Neumann/  

Mit Generalkonsul Hans Jőrg Neumann  

 

Członkowie TSKMN / Mitglieder der S-KGdDM 

od lewej/von links: Jan Grzegorczyk, Iwona 

Malinowska,Andrzej Dziewa,  

z  prawej strony/rechts: Iwona Wysocka, Mieczysław 

Kwaśniewski 
 

 

 

 

 

 

Z Konsul Birgit Fisel- Rősle 

Mit Konsulin Birgit Fisel- Rősle 

 

Członkowie TSKMN / Mitglieder 

der S-KGdDM od lewej/von links: 

Iwona Wysocka, Jan Grzegorczyk, 

Andrzej Dziewa,  

z  prawej strony/rechts: Mieczysław 

Kwaśniewski Iwona Malinowska, 

Hubert Kołodziej Radny Sejmiku 

woj.Opolskiego 
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