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Kalendarz imprez
LUTY
-  4-6.02.2005 - CONCORDIA HERDORF-DERM-

BACH Przygotowanie do życia w rodzinie od 
strony medycznej i ekologicznej. Zapisy telefonicz-
nie : 0274-4771

- 5.02.2005  – STUTTGART godz. 17.00 Polska 
zabawa karnawałowa w Karl Adams Haus, Hospi-
talstr. 26, Stuttgart-Mitte

- 12.02.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Spotkanie 
przy kawie – Polnische Club Zentrum im Depot, 
Schönbühlstr. 75

KWIECIEŃ
- 23.04.2005 r. - zostanie odsłonięta tablica upamięt-

niająca wejście Polski do Unii Europejskiej. Uro-
czystość odbędzie się w Kleve – mieście Ottona III, 
przyjaciela Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha 
i zostali na nią zaproszeni przedstawiciele Episko-
patu Polski i Niemiec, konsulowie Litwy, Czech, 
Francji i Włoch, przedstawiciele Bundestagu, Landu 
i władz lokalnych. Obecni będą narodowi przedsta-
wiciele z 12 państw NATO z miejscowości Kalkar. 
Tablica ta przedstawiać będzie spełnienie wizji 
Ottona III – Słowianie należą w pełni do Europy.

MAJ
- 7.05.2005 r. - obchody 60 rocznicy zakończenia 

II Wojny Światowej na Brytyjskim Cmentarzu 
Wojennym w Kleve, gdzie leży 7400 żołnierzy pole-
głych w czasie II Wojny Światowej – w tym 74 pol-
skich pilotów. W ramach uroczystości odbędzie się 
akademia z udziałem generalicji i wysokich rangą 
oficerów z 12 państw NATO. Miasto Kleve z wiel-
kim zaangażowaniem pragnie ten dzień wspólnie 
przeżyć razem z naszą polską społecznością.

WRZESIEŃ
  - 3.09.2005 r. - Już po raz trzeci w Kleve zostanie 

zorganizowane Święto Lotnictwa Polskiego, które 
będzie obchodzone w czasie mszy św. garnizono-
wej wg polskiego ceremoniału wojskowego oraz 
apelu poległych – dla uczczenia pilotów, którzy 
zginęli w czasie II Wojny Światowej. Organiza-
torami tej uroczystości są polscy oficerowie pod 
dowództwem płk Mariana Jeleniewskiego, służący 
w strukturach NATO w CAOC-2 w Kalkar niedale-
ko Kleve ze ścisłą współpracą ze ZPwN „RODŁO” 
Kleve i Polską Misją Katolicką Dolnej Nadrenii. 
W czasie obchodów spodziewani są przedstawicieli 
Dowództwa Sił Powietrznych z Polski, przedsta-
wiciel Bundestagu, Landu, konsulowie sąsiednich 
krajów, przedstawiciele z 12 państw NATO, gene-
rałowie i wysocy rangą oficerowie oraz przedstawi-
ciele kościoła katolickiego i ewangelickiego.

Pod redakcją: Z.Kosteckiego  e-mail: kostecki@polonia.org, G.Przytulskiego e-mail: greg@radio-atut.de, M.Budniewskiego e-mail: głos.szkoly@interia.pl

26 stycznia o godzinie 18 odbył 
się w Hamburgu polski wieczór 
zorganizowany przez GFPS, czyli 
Gemeinschaft für studentischen 
Austausch in Mittel- und Osteu-
ropa e. V.
Tematem spotkania był obraz 
Polski w niemieckich mediach. 
W rozmowie-dyskusji prowadzo-
nej przez studentkę dziennikar-
stwa wzięli udział: Dr. Andrzej 
Kremer, konsul polski w Hambur-
gu, Jan Puhl, dziennikarz Spiegla 
z Hamburga i prof. dr. Frank 
Golczewski, profesor historii 
wschodnioeuropejskiej. 

Jan Puhl, dziennikarz Spiegla zbyt małą 
ilość polskich tematów pojawiających 
się na łamach jego gazety usprawiedli-
wiał dużą ilością innych ważnych kwe-
stii międzynarodowych, ważniejszych 
niż tematyka polska. Nie oznacza to 
jednak, że Spiegel zupełnie nie zajmuje 
się Polska. Wyraźnie można zauważyć 
zmianę perspektywy pisania o Polsce. 
Artykuły coraz cześciej dotyczą pozy-
tywnych aspektów Polski, informują 
o gospodarczym rozwoju i wydarze-
niach kulturalnych, o przemianach 
społecznych. Brak informacji o Polsce 
nie zawsze musi być odbierany nega-
tywnie, może przecież świadczyć 
o normalizacji w Polsce, czyli odzwier-
ciedlać pozytwny obraz naszego kraju.  
Do przemiany obrazu Polski w mediach 
nawiązał pan dr. Andrzej Kremer 
zaznaczając, że hamburskie dzienniki 
zamieszczają częściej niż do tej pory 
informacje nie tylko o wydarzeniach 
w Polsce, ale także o organizowanych 
imprezach polskich w Niemczech, 
czego dowodem była notatka w ham-
burskich dzienniku wieczornym (Ham-
burger Abendblatt) o planowanym 
wieczorze polskim, którego byliśmy 
uczestnikami. Dotyczy to nie tylko 
Hamburga, ale i całej prasy niemieckiej. 

Pan Konsul, który codziennie przeglą-
da wszystkie ważniejsze niemieckie 
dzienniki stwierdził, że prawie codzien-
nie można znaleźć artykuły dotyczące 
polskiej tematyki. Poruszane są w nich 
sprawy ważne dla Polski, za przykład 
może służyć aktualnie wszechobecny 
na łamach prasy niemieckiej temat 
60. rocznicy wyzwolenia obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu.
Profesor Golczewski poruszył kwestię 
nadawania pewnym wydarzeniom 
politycznym, czy historycznym innego 
stopnia ważności ze strony polskiej 
i niemieckiej. Chodziło o odpowiedź 
na pytanie prowadzącej dyskusję, 
dlaczego tematyka Powstania War-
szawskiego tak rzadko pojawia się 
w niemieckich mediach. Pan profesor 
zwrócił uwagę na fakt, że Powstanie 
Warszawskie jest co prawda niezwykle 
doniosłym wydarzeniem dla Polaków, 
ale w kontekście historii niemieckiej, 
wydarzenie to nie ma tak wysokiej 
rangi. Media niemieckie interesują 
o wiele bardziej roszczenia polskiego 
sejmu o odszkodowania wojenne niż 
sprawa Powstania.
Pan dr. Kramer poruszył też kwestię 
Polski, jako ważnego partnera dla 
przemysłu niemieckiego i pomijanie 
tego aspektu w mediach niemieckich. 
Za przykład posłużył po raz kolejny-
wieczorny dziennik hamburski (Ham-
burger Abendblatt), który wielokrotnie 
zamieszczał informacje o współpracy 
przemysłowej między Chinami i Niem-
cami, a rzadko wspominał o wielomilar-
dowej współpracy polsko-niemieckiej. 
Wszyscy uczestnicy dyskusji zwrócili 
uwagę na wyraźną obecność pol-
skiej problematyki w lokalnej prasie 
niemieckiej. Prawdziwa współpraca 
polsko-niemiecka odbywa się z dala 
od nurtu oficjalnego. Społeczności 
lokalne, gminy, miasta prowadzą 
ożywioną współpracę z Polską. To 
właśnie na poziomie lokalnym rozwija 

się współpraca handlowa, kontakty 
turystyczne, zawiązują się przyjaźnie 
polsko-niemieckie, powstają patronaty 
nad polskimi szkołami etc. Wielu Niem-
ców osiedla się w Polsce, wielu pracuje. 
W ten sposób odbywa się jednocze-
śnie Europy. Media nie odgrywają w tej 
kwestii dominującej roli.
Po zakończeniu dyskusji na forum 
poproszono o pytania publiczności. 
Pytania dotyczyły problematyki 
działaności Powiernictwa Pruskie-
go, udziału Polski w wojnie w Iraku, 
kwestii Oświęcimia, sprawy artykułu 
w Spieglu, w którym użyto wyrażenia: 
„polskie obozy koncentracyjne“, pro-
blemu negatywnego obrazu Polski 
w Niemczech (uzasadnienia histo-
ryczne), sprawy polsko-żydowskiej 
w kontekście dwóch pokrzywdzonych 
narodów.
Profesor Golczewski wypowiedział się 
o przyczynach historycznej niemiec-
kiej niechęci do Polski. Jego zdaniem 
zapoczątkowana ona została jeszcze 
przed rokiem 1772, kiedy znane było 
hasło „Rzeczpospolita nierządem stoi“. 
Wtedy już bardzo niechętnie patrzono 
w Prusach na chaotyczne państwo 
Polskie i ten stereotyp przetrwał do 
dnia dzisiejszego. Stąd wywodzą się 
również niemieckie tendencje do 
„przywracania w Polsce porządku“.
Podsumowując: krytycznie można 
ocenić skoncentrowanie się głównie na 
Spieglu, jako reprezentancie niemiec-
kich mediów. Nie poruszono kwestii 
przedstawienia obrazu Polski w radiu, 
czy telewizji ograniczając się jedynie 
do gazet. Może będzie to okazją do zor-
ganizowania następnego spotkania. 

BEATA BUTKIEWICZ

Informacje na temat GFPS:
http://www.gfps.org/programm/

termin.php?termin=veranstaltung-
ws2004-05-1

Kochani Czytelnicy!

I tak mamy pierwszy jubileusz, 10 numer FAKTÓW Polo-
nijnych w waszych rękach!
Cieszymy się niezmiernie, że nasz pomysł podoba się 
większości czytelników i poszerza spectrum Faktów 
o naszą Polonijna Diasporę! Jest to ważne szczególnie 
teraz kiedy Polonia przeżywa swój renesans – może za 
dużo powiedziane, ale napewno poczatki renesansu!
Fakty polonijne stają się Waszym tygodnikiem. W pierw-
szych numerach opisaliśmy już ciekawe tematy z Estonii, 
Francji, Cypru, Niemiec! Przygotowujemy do następnych 
numerów informacje z całej Europy. Nawiązałem kontak-
ty z Ukrainą, Grecją, Holandią, Słowacją!
Zdobywamy coraz to nowych reporterów we wszystkich 
zakątkach Europy. Mój apel do wszystkich o kontakt 
z nami, o pisanie o waszych problemach jest aktualny jak 
nigdy dotąd!
Kochani, macie swój tygodnik Fakty i trzeba z tego korzy-
stać! Mamy nadzieję, że za kilka tygodni zgodnie z pierw-
szymi planami będziemy juz dwustronicowym medium. 
Piszcie o swoich imprezach do kalenadarza, utrzymujcie 
kontakt z zespołem redakcyjnym, zaistniejcie w prasie 
polonijnej. W następnych miesiącach będziemy seryjnie 
przedstawiać wiele organizacji polonijnych, sklepów, 
lekarzy, adwokatów, nauczycieli! Będziemy pisać o tym, 
o czym czytacie najchętniej.

Serdecznie pozdrawiam
Zbyszek Kostecki

www.kongres.org/kalendarz.htm 
Uprzejmie informuję, iż w dniach 22-24.04.2005 
w „Concordii” (dom PMK w Niemczech) w Her-
dorf-Dermbach odbędzie się I Zjazd Nauczycieli 
Języka Polskiego w Niemczech. Celem Zjazdu 
jest inegracja środowiska nas nauczycieli z róż-
nych organizacji oświatowych.
W programie Zjazdu:
- nauczanie języka polskiego jako obcego, ojczy-
stego, w systemie szkół publicznych, inicjatywy 
organizacji polonijnych
- wypracowanie wspólnej koncepcji oświaty 
polonijnej w Niemczech, także wobec UE 
- wypracowanie projektu promującego język 
polski w warunkach członkostwa w Unii.
Patronat Honorowy Zjazdu:
Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak
Ambasador RP w RFN dr Andrzej Byrt
Prezes Stowarzyszenie Wspólnota Polska prof. 
Andrzej Stelmachowski
Rektor PMK w Niemczech ks. Prałat Stanisław 
Budyń
Proszę aby organizacje oświatowe po otrzymaniu 
oficjalnego zaproszenia zgłosiły 3-4 delegatów 
oraz przygotowały na piśmie swoje propozycje 
projektów.
1. Wspólnej koncepcji oświaty polonijnej 
w Niemczech (także wobec UE)
2. Projektu promującego język polski w warun-
kach członkostwa w UE
Zgłoszenie wraz z projektami proszę przesyłać 
najpóźniej do 1.03.05
Halina Koblenzer
Stefan Zweig Str. 10/5
60431 Frankfurt/M
Tel/Fax: +49-69-53058245
E-mail: b.koblenzer@wp.pl

Wieczór polski w Hamburgu
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