
 

 

 

Sektion Schwerin 

E I N L A D U N G 

zum Deutsch-Polnischen Sztamtisch Schwerin 

der Sektion Schwerin der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

am Dienstag, dem 19. März 2019 um 18:30 Uhr im im Café-Restaurant Platon, Klöresgang 2 
(Schweriner Höfe) 

 

REFERENT: 

Jochen Rößler 

Jochen Rößler ist 1941 in Breslau geboren und ab 1946 im Münsterland aufgewachsen. Nach 
dem Studium der Sozialarbeit, später noch Erziehungswissenschaft, Soziologie und Politik in 
Hamburg, war er bis 1991 in der Leitung einer großen sozialen Stiftung in Hamburg. Danach war 
er als Referatsleiter im Kultusministerium MV und als Beigeordneter in der Stadt Schwerin tätig. 

T H E M A : 

„Vratislavia – Breslau – Wroclaw“ 

 

In der mitteleuropäischen Hauptstadt Schlesiens kreuzten sich schon in vorgeschichtlicher Zeit 
bedeutende Handelsrouten. Durch diese strategisch günstige Lage auf mehreren Inseln der Oder 
durchzogen unterschiedlichste Völker diese Region. Ende des 10. Jahrhunderts bestand die 
Einwohnerschaft aus einem Völkergemisch. 

Im Laufe der Geschichte der letzten 900 Jahre dominierten in unterschiedlich langen Phasen vor 
allem Polen, Böhmen und Deutsche die Stadt und prägten das Leben als Katholiken, Protestanten 
und Juden. 

Am kommenden Dienstag laden wir herzlich zu einem interessanten Vortrag ein, der dazu 
beitragen will, deutlich zu machen, dass die schlesische Hauptstadt nicht „polnisch“ und nicht 
„deutsch“ ist, sie ist vielmehr eine Symbiose aus polnischen und deutschen, katholischen, 
protestantischen und jüdischen Elementen. 

 
Im Namen des Vorbereitungsteams 
grüßen Sie freundlich 
 
Katarzyna Bytyń-Rechner 
Norbert Winkler  
deutsch.polnische.sn@gmail.com  
 
 
Information: Die geplante Reise nach Warschau musste wegen zu geringer  
Beteiligung und damit höheren Kosten abgesagt werden. Wir werden im  
kommenden Jahr ein verändertes Angebot machen. 

 
 
Mitglied werden: www.deutsch-polnische-mv.de/ 
Wenn Sie unsere Nachrichten nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte einfach eine kurze E-Mail an 
den Absender. 



 

 

 

Sektion Schwerin 

ZAPROSZENIE 

Na niemiecko-polski Sztamtisch 

schwerińskiego oddziału  

Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia w Meklemburgii Pomorzu Przednim 

wtorek, 19 marca 2019 o godz. 18:30, Café-Restaurant Platon, Klöresgang 2 (Schweriner Höfe) 

 

REFERENT: 

Jochen Rößler 

Jochen Rößler urodził się w 1941 roku we Wrocławiu, a od 1946 dorastał w regionie Münsterland. 
Po studiach na kierunku praca socjalna, później także pedagogika, socjologia i polityka w 
Hamburgu, był do 1991 dyrektorem dużej fundacji społecznej w Hamburgu. Następnie pracował 
jako kierownik departamentu w Ministerstwie Kultury MV i jako radny Miasta Schwerin. 

 

T H E M A : 

„Vratislavia – Breslau – Wroclaw“ 

W środkowoeuropejskiej stolicy Śląska, w czasach starożytnych krzyżowały się ważne szlaki 
handlowe. Dzięki temu strategicznie korzystnemu położeniu na kilku wyspach Odry, wiele różnych 
ludów przemieszczało się przez ten region. Pod koniec X wieku mieszkańcy tworzyli istną 
mieszankę narodów.  

Na przestrzeni ostatnich 900 lat miasto w różnie długich okresach zdominowane było przede 
wszystkim  przez Polaków, Czechów i Niemców, którzy kształtowali tamtejsze życie jako katolicy, 
protestanci i żydzi.  

W nadchodzący wtorek zapraszamy na interesujący wykład który ma na celu wyjaśnić, że stolica 
Śląska nie jest "polska" ani "niemiecka", jest raczej symbiozą polskich i niemieckich, katolickich, 
protestanckich i żydowskich elementów. 

 

W imieniu zespołu przygotowawczego 
Serdecznie pozdrawiają 
 
Katarzyna Bytyń-Rechner 
Norbert Winkler  
deutsch.polnische.sn@gmail.com  
 
 
Informacja: planowana wycieczka do Warszawy została odwołana z powodu małego 
zainteresowania i powstałych w związku z tym wyższych kosztów. W następnym roku 
przygotujemy zmienioną ofertę. 
 
 
zostań członkiem: www.deutsch-polnische-mv.de/ 
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać naszych wiadomości, proszę wysłać krótką wiadomość e-
mail do nadawcy. 
 


