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A LÍNGUA POMERANA EM
FOCO
joseheinemann@gmail.com

Einmal in die Heimat reisen,
ist nicht genug - Teil 2
Gerda Abraham Skujat

A LÍNGUA POMERANA EM FOCO
Lilia Jonat Stein
lilia.js@hotmail.com

É evidente que nos últimos anos a cultura pomerana obteve alguns
avanços. O Povo Tradicional Pomerano vivenciou um processo crescente de
ressignificação e divulgação da língua
lomerana. Estamos cada vez mais engajados
na luta por direitos territoriais e identitários,
organização social e acesso a políticas
públicas.
A língua pomerana perdurou
entre muitas perseguições e fragilidades. Ela
sobrevive por mais de um século e meio entre
os descendentes de imigrantes pomeranos.
Hoje sem dúvida, o Brasil pode ser
considerado o maior detentor de conhecimentos sobre a história pomerana.
https://ead.pomer.com.br/course
Fig. 1 - Curso
de Língua Pomerana
Conseguimos destaque no cenário nacional
/curso-de-pomerano/
/curso-de-pomerano/
pelo Decreto 6.040/2007, estamos inseridos
no Conselho Nacional de Povos e
Comunidades Tradicionais, instituído pelo
Decreto 8.750 de nove de maio de 2016. No
Estado do Espírito Santo, um movimento em
prol do fortalecimento da língua pomerana se estabeleceu. Metas foram traçadas
para fortalecer a cultura pomerana. Foi organizado e lançado o primeiro Dicionário
Pomerano/ Português no Brasil pelo pesquisador Dr. Ismael Tressmann. O Programa

de Educação Escolar Pomerana - PROEPO - foi implantado nos municípios com
predominância pomerana, o que resultou na Co-oficialização da língua pomerana em
sete municípios capixabas. Nesse sentido, a elaboração de materiais didáticos,
cursos na modalidade EAD (Educação à Distância) e Formação Continuada de
Professores em Língua Pomerana é imprescindível. A procura por suporte, para
treinar sistematicamente estruturas básicas de ortografia da língua pomerana é
constante e cada vez mais pessoas demonstram
interesse para aprender o pomerano, sejam
pomeranos ou não. Mas isso não traz a garantia da
perpetuação do idioma entre as gerações futuras, se
as famílias pomeranas não incentivarem os seus filhos
a falarem a língua materna.
Os últimos dois anos foram atípicos em
muitos aspectos, professores tiveram que se
reinventar com suas práticas pedagógicas. As aulas
de língua pomerana não deixaram de ser um desafio.
A falta de materiais didáticos específicos no mercado,
em pomerano, fizeram com que mais pessoas
despertassem para aprender a ortografia pomerana.
Em uma reunião a distância, surgiu a ideia de
criar um curso de extensão em pomerano para atender
a essa demanda. Como projeto experimental, a
Universidade Federal Fluminense através do
PROLEM, abriu as portas para o primeiro curso de pomerano em uma universidade.
Faltam-me palavras para descrever tamanha satisfação pelos momentos que
vivenciei como professora do curso no segundo semestre de 2020. Foi uma
experiência ímpar. GRATIDÃO é a palavra que resume tudo!

Chegar ao final do ano e ver a turma produzir pequenos textos, mesmo aquele
que no início não falava nada em pomerano, é muito gratificante. Isso prova que nada
é impossível desde que se tenha determinação e empenho para tal.

A princípio era para ser um curso Iniciante I, mas no decorrer do semestre
tive que mudar tudo, pois o desenvolvimento da turma pedia mais. A apostila ficou
com mais de 200 páginas, recheadas com bastante conteúdo e produções.
A seguir, poderão ver algumas produções feitas em aula:

DEPOIMENTOS DE ALUNOS E MATERIAIS PRODUZIDOS PELOS
MESMOS AO LONGO DO CURSO.
Como não falante e não descendente de pomerano, tive a oportunidade não só
de conhecer a singularidade dessa língua, dessa cultura, desse povo, mas também de me
aprofundar na história do Brasil e nas
diferentes realidades que nele existe.
Por meio do curso pude
conhecer pomeranos de diferentes
cidades, bem como os seus desafios,
que
muitas
vezes
possuem
denominadores
comuns,
mas
também diferenças. Em meio às
conversas, foi possível reconhecer
um povo que luta pela sobrevivência
de sua identidade, que sofre pela
falta de apoio e recursos por parte de
seus municípios, pela ignorância de
muitas pessoas, que os consideram
alemães, e pela modernidade, que cada vez mais afasta os pomeranos mais jovens do
aprendizado da língua.
O curso de pomerano foi incrível!
Apesar disso, eles resistem: meus colegas, todos pomeranos, em sua maioria
eram professores, conhecedores da língua, mas que buscavam aperfeiçoar a escrita, para
ensinar aos alunos, isto é, a nova geração pomerana.
Nesse sentido, é importante louvar o esforço da professora Lilia, que dedicou sua vida ao
ensino e divulgação da língua e da cultura pomerana. No fim desse semestre, só posso dizer:
Härtslige dank!
Daniel Borges da Fonseca
Brasília/DF

A realização do curso de pomerano me fez perceber o quanto a língua está se
perdendo e o quanto ainda temos
que trabalhar, para que ela se
reacenda e se torne mais ativa.
Também vi que tem
muita gente que não quer que esta
língua se silencie e se mantém
entusiasmada, para que ela não
desapareça. Isso se prova com a
criação deste curso, dicionários e
documentários.
Observo que a maior
dificuldade foi, inicialmente, de
escrever e ou, entender os sons e
pronúncias corretas. Depois que

se assimila isto e mais algumas regrinhas, a escrita e a leitura ficam mais fáceis.
O curso me deu a oportunidade de aprender a escrever corretamente a língua
pomerana. É muito importante escrever de maneira correta e ter uma forma padrão para
poder ensinar outras pessoas.
As aulas do curso foram muito dinâmicas, nós conversamos e praticamos bastante
a escrita. Também cantamos e conseguimos adquirir bastante material. A professora Lilia é
ótima, profissional excelente. Ela merece todo o nosso reconhecimento devido ao estudo,
esforço e dedicação ao estudo desta língua.
Laura B. Schröder
Canguçu/RS

A língua pomerana por muitos e muitos anos era visto apenas como um simples
dialeto. Com os estudos, esse
dialeto foi decodificado em língua.
De forma gradativa, obteve-se
importantes avanços na escrita,
através
do
processo
de
aprendizagem.
As
maiores
dificuldades encontradas durante o
processo são as políticas públicas
que dentro desse sistema não
incentivam a importância de
qualificar mais profissionais na área
da língua pomerana. No decorrer do
curso o maior avanço foi conseguir
escrever na língua pomerana, uma
vez que a importância de saber falar e escrever em duas línguas são conhecimentos
adquiridos ao longo do processo de Ensino.
Marcos Roberto Zibell
Pomerode/SC

Durante os 20 anos que atuo como professora, a língua pomerana sempre
esteve presente no meu dia a dia, e a preocupação com o desaparecimento dela foi
constante. Através da oralidade ela
vem resistindo e se manteve viva,
de geração após geração. A partir
do
momento
em
que
fui
apresentada
à
escrita,
a
inquietação tomou conta, e a
vontade de aprender e ensinar foi
crescendo. Mas as dificuldades
também foram aparecendo, sem
apoio da municipalidade, sem carga
horária,
sem
conhecimento
suficiente para ensinar, foram
grandes empecilhos para manter o
sonho vivo.
Fazer o Curso de Pomerano foi uma experiência maravilhosa. Em primeiro
lugar por poder registrar de forma escrita a minha língua materna. Em segundo lugar, por
poder aprimorar os conhecimentos e pesquisas que já venho realizando desde o ano de
2008. Uma das maiores conquistas é poder escrever pomerano sem medo de errar, e ter

tido a melhor professora no ensino da língua pomerana, fez toda a diferença. O curso
foi prazeroso e de fácil compreensão. A construção das aprendizagens, a troca e a
conversação, foram de grande valia. Um grupo unido, com o mesmo objetivo, aprender
a escrever a língua pomerana, com certeza foi uma experiência marcante para cada um.
Essa oportunidade de registro garante a continuidade da língua pomerana e me faz lutar
pelo ensino nas escolas de São Lourenço do Sul. Sinto-me honrada em ser uma das
quatro professoras do município a ter concluído o curso. E que muitas outras mais,
possam desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita da língua pomerana.
Cristiane Siefert Neuenfeldt
São Lourenço do Sul/ RS

Durante muitos anos a língua pomerana era percebida apenas como dialeto,
até mesmo pelos próprios pomeranos. Com o registro através do dicionário e o fazer
pedagógico da professora Lilia,
que prova
que é
possível
alfabetizar em pomerano. Fazer o
registro sim, é possível aprender
escrever e falar em pomerano
mesmo não
sendo falante. Como o caso do
nosso colega Daniel.
Para
mim
é
fundamental aprender a construir
a escrita, poder registrar a nossa
história, deixar o bem maior para
nossas futuras gerações. Foi
prazeroso aprender a escrita de uma forma compartilhada. Só tenho a agradecer a
oportunidade de conhecer educadores de regiões diversas do Brasil com a mesma
vontade de aprender e preservar o bem maior, a nossa língua, em especial, a nossa
incansável professora Lilia pela paciência, compreensão e dedicação . Muita gratidão.
Leni Thurow Karnopp
São Lourenço do Sul/RS

Muito se tem discutido recentemente, acerca de que a língua pomerana se tenha perdido
ou até mesmo esquecida entre os próprios descendentes. Entretanto, se torna evidente
o quão importante ela se faz presente na cultura de uma determinada localidade.
Constituíram-se grandes conquistas, que por sua vez são proporcionadas, mediante o
esforço de prosseguir e insistir, com a coragem do esforço contínuo.
Valdirene Bening Ratzke
Vila Pavão/E

Durante muitos anos eu
pensava que a língua pomerana
tivesse
ficada
somente
na
lembrança. Pois eu, que tenho 42
anos sou uma das poucas pessoas
da minha idade e na cidade que
ainda a falam. Minha alegria foi
imensurável, quando eu pude
participar dos encontros com os
pomeranos na minha cidade e expor
a fala. E graças ao trabalho
incansável e perfeito, estamos
conseguindo aprender também a
escrita. Esta oportunidade foi única!
Somente tenho a agradecer a oportunidade de ter conhecido educadores com
a mesma vontade que eu. Sempre tive vontade de aprender a ler e escrever, para
preservar essa linda cultura. Grata, professora Lilia, por todo seu esforço e paciência.
Você é show!
Andréia Hornburg Rahn
Pomerode/ SC

O silenciamento de nossa língua materna iniciado durante a campanha de
nacionalização de Vargas perdurou durante várias décadas em nossas colônias
pomeranas. Atualmente vem sendo quebrado por várias iniciativas. O Curso de
Pomerano em parceria com a UFF, promovido pela Frau Stein, representa uma grande
vitória e um grande avanço para o
nosso povo aqui no Brasil.
Ter uma referência escrita
da língua materna é um marco
histórico importantíssimo para a
nossa cultura e nossa gente. Por
meio do registro de nossa língua
pomerana,
temos
agora
a
oportunidade de sistematizar uma
escrita única para todos os
pomeranos no Brasil e assim
facilitar, por exemplo, a criação de
materiais didáticos para todas as
comunidades pomeranas no Brasil, como também a criação e disponibilização na mídia
de uma escrita uniforme em pomerano, para todas as comunidades pomeranas
espalhadas pelo Brasil, e assim promover ainda mais a união de nossas comunidades
tão distantes umas das outras, em nosso país de dimensões continentais.
Cláudio Werling
Pomerode/ SC

Sabemos que o silenciamento e a visibilidade da língua pomerana perpetuou
por muitos e muitos anos. Parece que foi colocada em um baú e lá ficou guardada e
esquecida por anos.
Depois de alguns anos, através de algumas pessoas que começaram a
estudar, argumentar e defender a língua pomerana, teve-se motivação e interesse para

resgatar, lembrar, reviver e continuar a caminhada para não a perder e não ter vergonha
da mesma, mas ao contrário, ter muito orgulho da língua. Com certeza os avanços, só
aconteceram e continuam acontecendo, quando tem alguém à frente desse processo de
valorização.
As conquistas são inúmeras, saber e provar que o pomerano é uma língua e
tem sim como escrever o que falamos. As dificuldades enfrentadas também foram
muitas, questionamentos dos familiares, colegas como por exemplo: O que se ganha
com isso? Achas importante os alunos estudarem a língua? Onde as crianças vão usar
essa escrita? Não tem nada a ver com a fala e assim sucessivamente muitos
questionamentos e críticas.
O registro da língua é de extrema importância, pois o que não é registrado
se perde, se esquece.
Lizane Ledebuhr
Canguçu/RS

O Curso de Língua Pomerana veio de encontro com a necessidade de
iniciativas e ações tão carentes na preservação do nosso patrimônio linguístico.
Sabemos que um
idioma corre risco de ser perdido, quando já não é ensinado às gerações mais jovens.
Se a escola não tiver meios de promover a valorização da cultura, o ensino da língua e
as famílias perdem forças para sua manutenção.
Acredito ser possível começar a sonhar novamente com o ensino da língua
pomerana na nossa escola. Mas o
desafio é grande para dar
visibilidade e atentar para a
necessidade de políticas e práticas
consistentes.
Precisamos
de
assistência, apoio e estrutura para
trabalhar com os alunos, com as
crianças que serão o futuro da
língua pomerana. O professor
precisa ser o foco inicial para pensar
num programa de plurilinguismo nas
escolas.
Eu sou muito grata pela
oportunidade que tive, através deste curso, de capacitar-me, e especialmente à
professora Lilia. Admiro muito o trabalho imensurável que vem realizando pela nossa
cultura. Nossa língua é nossa identidade, nossa referência.
Ileia Treichel Krüger
São Lourenço do Sul/RGS

Para mim este curso veio acender ainda mais a chama e amor pela cultura
pomerana, pois sei o quanto sofro para dar continuidade e valor ao nosso povo. Mas,
contudo que o povo pomerano passa, estou confiante de que através do curso pude
aprender cada vez mais sobre a escrita e suas regras. Avançamos muito no curso.
Anália Pautz Vervloet
Pancas/ES

A linguagem é a expressão do pensamento por meio de palavras .É por meio da
linguagem que podemos exprimir o que sentimos e pensamos. Esse conjunto de sinais

tanto visuais quanto fonéticos é que estabelecem a comunicação.
Sabendo da importância da comunicação e da linguagem no processo de
formação de cada ser humano de diferentes culturas, torna-se necessário o
conhecimento e busca de novos saberes em relação a determinadas línguas em especial
aqui fazendo referência a língua pomerana .
No ano de 2021 foi possível realizarmos virtualmente o Curso de Língua
Pomerana junto à Universidade Fluminense tendo como Professora a querida pomerana
Lilia Jonat Stein. Um sonho que se tornou realidade e nos permitiu quebrar alguns
paradigmas referentes ao silenciamento e à invisibilidade da língua pomerana. Embora
tenhamos ainda muitos desafios e obstáculos a serem vencidos em relação à
aprendizagem e à escrita da língua pomerana podemos dizer que avançamos muito
através desse Curso, provando o quanto é possível crescermos em relação ao estudo e
a escrita da língua mesmo que virtualmente.
O curso permitiu, a mim e a meus colegas, grandes aprendizados sobre a
escrita e a gramática pomerana. Jamais imaginávamos tamanho avanço em um curto
espaço de tempo. Produzimos muito por termos tido uma professora que nos desafiou a
cada aula, e que acreditou no nosso potencial e no amor que temos em comum pela
nossa língua pomerana. A cada aula ministrada percebíamos o quanto era preciso foco,
atenção e dedicação. Cada detalhe foi muito bem explicado pela Professora Lilia. Juntos
crescemos, e tudo passou muito rápido, nem acredito que já concluímos nossas aulas
maravilhosas, cheias de criatividade e dinamismo. O que nos motivava a querer saber
sempre mais. Já sinto saudades das duas aulas semanais, quero continuar fazendo
outros cursos junto a nossa estimada e grande conhecedora da nossa língua, uma
educadora incansável e merecedora de todas as honras pelo excelente trabalho que
realiza em prol da escrita pomerana e
dos materiais didáticos que nos
permitem ministrar nossas aulas em
nossas escolas aqui no RS. Somente
gratidão a quem tanto faz em prol da
cultura pomerana.
Se
hoje
conquistamos
alguns espaços em relação à escrita
pomerana precisamos reconhecer o
trabalho, principalmente da nossa
professora que segue lutando por
amor a causa pomerana em manter
viva nossa língua através de seus
registros.
Muitas são as dificuldades enfrentadas, muitas mesmas. Mas seguimos nossa
luta juntos, cada um no seu estado nos ajudando e fazendo com que nossa língua se
perpetue para as futuras gerações através da fala e da escrita.
Toda essa luta em prol dos registros é árdua, porém necessária, pois sabemos
que se nada registrarmos nossa língua desaparecerá e as futuras gerações não mais
farão uso da língua, costumes e escrita pomerana. Precisamos que as famílias ensinem
seus filhos como primeira língua o pomerano, pois dessa forma será possível fazermos
com que esses pequenos escrevam e falem o pomerano .
Tenho muito orgulho de SER POMERANA e poder ter vivenciado essa
grandiosa experiência de ter cursado o Pomerisch Kurs e principalmente de ter aprendido
muito, mas muito mesmo, principalmente em relação à escrita e a gramática pomerana
.

Termos podido realizar esse curso é a verdadeira prova do não silenciamento e da não
invisibilidade da língua pomerana. É termos nos permitido grandes avanços e conquistas
em relação aos registros da escrita pomerana
Finalizo meu texto agradecendo a Universidade Federal Fluminense e
principalmente a Mestra Pomerana LILIA como a chamo, a grandiosa oportunidade de
ter aprendido tanto em tão pouco tempo e reafirmar que ainda preciso aprender muito
mais e seguir em busca de mais conquistas em relação aos registros escritos do
pomerano, para que assim possamos manter viva e atuante a cultura linda do povo
pomerano .
Foi simplesmente incrível e indescritível esse curso.
Tanise Stumpf
Canguçu/ RS

POMMERLAND IM BILD

Bild 10 - Erntezeit bei Schiefelbein (fb-Fund) - Tempo de colheira em Schiefelbein.

Pommersches Heimatbuch 1999

Einmal in die Heimat reisen,
ist nicht genug
von Gerda Abraham Skujat
Teil 2
Um mich herum lautes Hundegebell, streunende, kranke Katzen und Unrat. Gebannt
blicke ich auf die Haustür. Vor meinen Augen erscheint das Bild einer Familie, meiner
Familie. Meine Mutter mit vier kleinen Kindern in eine r eiskalten Dezembernacht,
vertrieben, gedemütigt – ihres Ernährers beraubt und obdachlos.
Empört wollte ich herausschreien – was habt ihr aus unserem einst blühenden Land
gemacht? Aber als ich die jungen Leute an der Tür sehe, die mich verständnislos
anlächeln, verabschiede ich mich.

Ich sehe, wie blasse Kornblumen aus den
Trümmern wachsen, sehe Schwalben auf
den Drähten, höre noch immer den Hofhund
und verlasse langsam den Ort meiner
Kindheit. Tröstend empfing mich die vertraute
Natur, als ich in der lauen Abendsonne nach
Kolberg zurückfuhr.
Am Strand wirft die Sonne ihre letzten
violetten Strahlen über das ruhige Meer. Weit
draußen schaukelt noch immer ein weißer
Schwan, alle anderen sind zur Ruhe
gegangen. Vom nahen Hotel klingt Musik
herüber. - Wie unser Pommerland wohl in
hundert Jahren aussehen mag?
Am nächsten Morgen liegen mir die
paradoxen Wahrheiten des Erlebten auf der
Seele. Wie immer zu den Mahlzeiten ist das
Ehepaar aus Warschau von gleichbleibender Bild 11 - Treptow an der Rega, Marktplatz
mit Marienkirche - Praça do mercado com
Höflichkeit.
igreja de Santa Maria.
Wo kann ich eine Antwort finden zwischen
den Geschehnissen der Vergangenheit, dem
Gewordenen der Gegenwart und der Suche nach Gemeinsamkeit zwischen beiden
Völkern und Kulturen? Ich nehme mir vor, der Höflichkeit mit Toleranz zu begegnen
und meine Einstellung zu diesen Menschen zu überprüfen. Das funktioniert nicht
sogleich. Mir ist klar, daß es bei echter Verständigung nicht ohne Überreste des Alten
geht. Zu viele Jahre von falschen und unterlassenen Aufklärungen, auch auf unserer
Seite, liegen wie unbeseitigter Giftmüll dazwischen.

Bild 12 - Portz bei Bublitz - Vila de Portz, em Bublitz.

Es folgen Einladungen zur gemütlichen Gesprächsrunde, in welcher der Senior
deutsch spricht.

Es ist ein Aufderstelletreten. Das Bewußtsein pommerscher Traditionen und
Verwurzelung unserer Vorfahren in der Heimat und unserer Pflicht, dieses Erbe zu
erhalten und damit unsererseits das unabdingbare Recht auf Heimat zu wahren, leitet
mich in der Begegnung.

Bild 13 - Ostseebad Jersthöft - Praia em Jersthöft, no Mar Báltico.

Auf der anderen Seite stehen die vielen Grenzfehden und der Kriegsbeginn 1939 mit
seinen Folgen. Befangenheit auf beiden Seiten.

Bild 14 - Kolberg, Fort Münder (Lotsenturm) - Torre da marinha em Kolberg.

Hier hilft ein Grillfest auf dem Hotelgelände weiter. Unser so geheimnisträchtiger
Tischnachbar stellt sich als langzeitiger Offizier vor. Er sei fast 35 Jahre bei der

polnischen Luftwaffe tätig gewesen. Dies vertraut er uns bei Grillwürsten und
Lagerfeuer an. Mit Hilfe meiner Landkarte zeige ich ihnen meinen Geburtsort und
damit, daß Pommern meine Heimat ist.

Bild 15 - Ostseeblick bei Rügenwalde - Vista para o Mar Báltico perto de Rügenwalde.

Nun war es heraus. Auch die nächsten Tage und Begegnungen waren unverändert
höflich. Wir alle, der polnische Offizier, seine russische Frau und wir aus Ost- und
Westdeutschland kamen aus der Völkerverständigung hier mit der Erlebnisgeneration
einen Schritt näher. Erlittenes Unrecht läßt sich nicht in Recht wandeln.

Bild 16 - Tempelburg in der Pommerschen Schweiz - Tempelburg na chamada Suíça Pomerana.

Vielleicht gibt es Wege, dieses Unrecht erträglicher werden zu lassen, obgleich
seitens der Politiker eine realistische Alternative noch nicht in Sicht ist.
Bei meinen Streifzügen in und um Kolberg begegnen mir auffallend oft Schulklassen.
Die Schüler gehen diszipliniert in Vierer-Reihen, begleitet vom Lehrpersonal, das
ihnen die Schönheit des Landes und jetzt ihrer Heimat zu vermitteln sucht. Nicht zu
übersehen sind die in Stein gehauenen Statuen polnischer Kriegshelden mit starrem
Blick nach Westen.

Bild 17 - Landkarte HEIMAT POMMERN, Adam Kraft Verlag 1993 - Pomorze Zachodnie, Pomerania.

https://www.flickr.com/photos/94791180@N06/32839689215/in/photostream/

Im Kolberger Dom erlebe ich eine Kinder-Kommunion. In der sich anschließenden
Prozession, begleitet von Repräsentanten des öffentlichen Lebens mit Transparenten
ihrer jeweiligen Parolen, erleben die Kleinen die Einbindung in die Hirachie des
Staates, aber auch die Geborgenheit in Familie und Gemeinden.
In dieser Eingebundenheit lassen sich leicht nationales Denken, Selbstwert und
Identität der Heranwachsenden entwickeln. Sie werden nicht wie Kinder meiner
Generation entwurzelt. Diese pommersche Identität zu bewahren ist ungleich
schwerer, in einer oft fehlenden Gemeinschaft und in ihr die kulturellen Werte zu leben
und lebendig zu halten.
Ich nehme Abschied von Menschen und bedaure in den Kontakten die Sprachschwierigkeiten, nehme Abschied vom Ort meiner Kindheit, von den behaglichen

Badeorten entlang der Küste vor Köslin. Wer westlich vom Leuchtturm in Kolberg
wandert, trifft noch auf Bunker des letzten Krieges, wird erinnert an das Drama der
„Wilhelm Gustloff“.
Meine Reise wäre unvollständig ohne Vorpommern. Über Greifenberg-Plathe bin ich
nach wenigen Stunden im Zentrum von Stettin. Von hier aus geht es nach
Ückermünde, wo für mich immer ein Zimmer frei ist. Nach einem Besuch der
‚Pommer-Mühle‘ geht es in Altwarp an Bord. Die Städte Greifswald und Stralsund
machen Eindruck. In Diershagen/Darß ruhe ich mich bei freundlichen Wirtsleuten aus.
Nach drei Wochen kehre ich dankbar und reich an Erfahrungen aus den
Begegnungen mit Menschen und der Natur zurück. Eingetaucht in Raum und Zeit
holte ich mir doch ein Stück pommerscher Heimat in meinen Alltag.

Wird es gefährlich?
Bis vor einigen Wochen waren für mich die medialen Auftritte von Janusz Kowalski
eher etwas, das in die Schublade „Kuriositäten“ gehört. Es schien, als
würde er einfach die radikalste, antideutsch eingestellte Wählerschaft
ansprechen wollen und bediene sich deshalb nicht nur radikaler,
sondern eben kurioser Forderungen. Denn wie anders sollte man es
bezeichnen, wenn Kowalski fordert, den Deutschunterricht als
Minderheitensprache finanziell zu beschneiden, wenn den gleichen
Bild 18 - Dr.
Unterricht auch andere anerkannte Minderheiten in Polen haben. Rudolf Urban
Sollte die deutsche Minderheit in den entsprechen Bildungsgesetzen
übergangen werden?
Wie anders, wenn nicht als kurios, sollte man die Tatsache nennen, dass trotz
besseren Wissens um den Polnischunterricht in Deutschland Kowalski weiterhin
betont, dieser werde überhaupt nicht vom deutschen Staat finanziert?
Nun kommen auch noch neue Forderungen hinzu. Die Befreiung der nationalen und
ethnischen Minderheiten von der 5%-Hürde bei Parlamentswahlen soll gestrichen
werden. In absehbarer Zeit werde auch, so Janusz Kowalski, die Finanzierung der
Kulturarbeit der deutschen Minderheit gestrichen, obwohl hier sich auch dieselbe
Frage wie beim Unterricht stellt: Wie soll das geschehen, wenn die Finanzierung
aufgrund von Gesetzen über die Förderung der Minderheiten und nicht nur einer, der
deutschen, stattfindet.
Für die deutsche Minderheit sind diese Forderungen und die ständige Kritik lästig,
denn man muss nicht nur darauf antworten, sondern auch jedes Mal die ganze
Diskussion um Minderheitenrechte quasi von vorne beginnen. Bislang aber war es
eben nur lästig, nun scheint es aber doch gefährlich zu werden. Sollte man den
Worten von Janusz Kowalski Glauben schenken – entsprechende Anfragen haben
wir an die jeweiligen Ministerien gesendet, wie wir auf Seite 5 berichten – hat er für
diese Forderungen nicht nur Bildungsminister Czarnek und Premierminister
Morawiecki gewonnen, sondern auch den eigentlichen Oberchef, den PiSVorsitzenden Kaczyński.

Bild 19 - Das „Freie Weltadelige Evangelische Fräuleinstift Joachimstein zu Rademitz“, Görlitz,
(Zgorzelec), wurde als eines der schönsten Schlösser der Oberlausitz bezeichnet. Nach dem Krieg
wurden die Stiftdamen vertrieben und das Schloß geplündert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Joachimstein#/media/Datei:Stiftsschloss_Joachimstein_2011.JPG
A escola para meninas, Joachimstein zu Rademitz, da Igreja Evangélica, foi descrito como um dos
castelos mais bonitos da Alta Lusacia. Após a guerra, as alunas da abadia foram expulsas e o
castelo saqueado.

Es ist also nun kein einfaches Gerede eines Abgeordneten mehr, der eine Nische für
sich gefunden hat, im Mainstream der Regierungspolitik aber nicht ankommt. Wenn
er wirklich die Unterstützung für seine Forderungen in der PiS-Zentrale bekommt, wird
es für die deutsche Minderheit gefährlich. Aber ebenso wird es für Polen gefährlich,
das sich damit außenpolitisch erneut auf dünnes Eis begibt und schnell einbrechen
kann. Denn Minderheiten zu diskriminieren ist in der europäischen Politik kein
Kavaliersdelikt - dabei aber eine besonders auf Korn zu nehmen, unterstreicht dann
nur noch mehr den Unwillen einer Regierung gegen die eigenen Bürger anderer
Nationalität.

Schönes Hinterpommern
Fotos: M. Weinhold,

Bild 21 - Stettin, Die Peter-Paul-Kirche (1124) ist das älteste pommersche Gotteshaus.
Die jetzige Gestalt geht etwa auf das Jahr 1677 zurück.
Stettin, Die Peter-Paul-Kirche (1124) ist das älteste pommersche Gotteshaus.
Die jetzige Gestalt geht etwa auf das Jahr 1677 zurück.

Bild 22 - Am Strand von Swinemünde.
Na praia de Swinemünde.

Bild 23 - Blick vom Golm auf Swinemünde.
Vista do Golm para Swinemünde.

Bild 24 - Manfred Weinhold am Ortseingang von Lauenburg.
Manfred Weinhold na entrada de Lauenburg.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pommernfahrt
und Jahrestagung des Pommerschen Kreis- und
Städtetages
vom 5. bis 9. April 2022
5.4. Travemünde – Misdroy, Hotel „Amber Baltic“
Wir fahren mit einem Reisebus aus Grevesmühlen. Zustieg Hotel Grüner
Jäger/Bushaltestelle am Pommern-Zentrum. Fahrt über die A20,
Zusteigemöglichkeit an Rastplätzen/Raststätten
6.4. PKST-Jahrestagung im Hotel, anschl. Rundfahrt über die Insel
7.4. Wir fahren nach Kolberg
8.4. Fahrt über Stettin nach Naugard
9.4. Rückfahrt nach Travemünde mit Halt in Anklam, Teilnahme am
Pommerntreffen.
Rückfahrt zum Pommern-Zentrum
Einzelheiten zum Programmablauf, evtl. Übernachtungen und Kosten erfragen Sie
bitte bei Margrit Schlegel, Telefon: 0208/48 59 50 - Telefax: 0208/ 4 66 87 77 - EMail: ma.schlegel@gmx.net
Anmeldung bis spätestens 15.02.2022
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hundert Köstlichkeiten
aus der pommerschen Küche
Werner Gauß – Stettin und Else Hoffmann – Schlawe

Hammelfleisch mit grünen Bohnen
Ein fettes Stück wird mit einem Bündelchen Bohnenkraut aufgesetzt und halb
weichgekocht. Die jungen, zarten Bohnen, entweder gebrochen oder geschnitten,
werden nach alter Art in kochendem Wasser abgewellt und ins Sieb zum Trocknen
gelegt, oder sie werden nach neuer Art, die keine Duft- und Wirkstoffe umkommen
läßt, gleich in die Hammelmühle getan und unter Beigabe einer kleinen Zwiebel
weichgedünstet. Ganz wenig Mehl überstäuben und frische Petersilie draufstreuen,
Salz erst zum Schluß! In gleicher Weise ißt der Pommer Kohlrabi und ähnliche
Gemüse zusammengekocht.

Dar kannst en Stück afsnide!

Buchempfehlung

