
Centrum Przeciwko Wypędzeniom ma być protestem prze-
ciwko wszelkim wypędzeniom - Niemców, Polaków, Ormian, 
Żydów... Na naszych wystawach w Centrum będą upamięt-
niane krzywdy wielu narodów”.

Helga Hirsch, niemiecka publicystka:

„W Niemczech pokolenie wojenne nie chciało mówić o tym 
co się stało, ich dzieci żyły w poczuciu winy. Normalny, sta-
tystyczny Niemiec nic nie wie o cierpieniu Polaków. Panuje 
przekonanie, że Niemcy byli sprawcami II wojny światowej,  
a jej ofiarami byli tylko Żydzi”.

* * *
„Nie powinniśmy zastanawiać się nie nad tym, ile jesteśmy 
sobie winni, nie możemy rozmawiać o wartościach material-
nych, a raczej o szacunku, zrozumieniu, tolerancji...”.

wybrała esa
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„Polska-Niemcy 2005:
i l e  jesteśmy sobie winni?”
POLSKO-NIEMIECKA DEBATA NA UNIWERSY-
TECIE ZIELONOGÓRSKIM, ZORGANIZOWANA 
PRZEZ GAZETĘ WYBORCZĄ

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej:

„Polacy nie mają zaufania do Centrum Przeciw Wypędze-
niom, bo Niemcy dzisiaj nie podejmują żadnego wysiłku, aby 
pokazać jaka jest prawda historyczna, ale wkładają dużo 
energii w te wątki historyczne, które mogą wypaczyć wiedzę 
Niemców o tym, czym była II wojna światowa”.

* * *
„Opowiadamy się za Europą bez roszczeń, ale to nie ozna-
cza, że jesteśmy kwita i zapominamy o przeszłości. To jest 
szlachetny gest ze strony Polaków. Jakiekolwiek skutki fi-
nansowe niemieckich roszczeń cywilnych i innych spadają 
na rząd Niemiec - to zdanie Polska strona musi usłyszeć. 
Polacy nie mogą ani jedną złotówką odpowiadać za skutki  
II wojny światowej”.

Erika Steinbach, przewodnicząca Związku Wypędzonych, 
pomysłodawczyni utworzenia w Berlinie Centrum Przeciwko 
Wypędzeniom: 
„Każdy naród, również  Niemcy, mają prawo swojej tożsamo-
ści i do pamięci o cierpieniach swoich rodaków”.

* * *

Grant dla AEGEE
Zielonogórska agenda Europejskiego Forum Studentów 

AEGEE otrzymała grant z Narodowej Agencji Programu So-
krates. W ramach grantu, członek naszej organizacji, student 
IV roku Politologii Paweł Lichtański, weźmie udział w odby-
wającym się w Rumunii spotkaniu przygotowawczym dla pro-
jektu InterAKCJA. Projekt będzie się zawierał w ramach Pro-
gramu Komisji Europejskiej Grundtvig (www.socrates.org.pl/
grundtvig), który zakłada: promowanie innowacyjnych metod  
w kształceniu dorosłych, rozszerzanie współpracy między in-
stytucjami kształcącymi dorosłych w całej Europie, podnosze-
nie jakości kształcenia nauczycieli i osób dorosłych i promo-
wanie idei uczenia się przez całe życie.

Pracownicy Narodowej Agencji Programu Sokrates wyrazili 
uznanie dla dotychczasowej działalności studentów UZ zwią-
zanej z organizowaniem Debat Oxfordzkich i szkoleń ze sztu-
ki argumentacji i autoprezentacji. Planowany projekt zakłada 

powstanie europejskiej sieci lokalnych Klubów Kreatywnej 
Komunikacji, które mają dawać szanse rozwoju umiejętności 
komunikacyjnych i stanowić wartościowe uzupełnienie edu-
kacji formalnej. Doświadczenie AEGEE-Zielona Góra będzie 
służyło za wzór dla studentów z innych krajów podczas gdy 
my będziemy poznawać nowe techniki, w których specjalizu-
ją się nasi partnerzy. Mamy nadzieję, że Narodowa Agencja 
Programu Sokrates zdecyduje się wesprzeć przygotowywany 
projekt.

Rozwijanie działalności AEGEE-Zielona Góra jest możliwe 
dzięki życzliwości i przyjaznemu wsparciu dla inicjatyw stu-
denckich, którego zawsze doświadczamy ze strony pracow-
ników Wydziału Humanistycznego i administracji UZ i za któ-
re przy okazji tego osiągnięcia naszej organizacji serdecznie 
dziękujemy.

 Karolina Wysocka*
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