
2010 Program kulturalny 

 

Program kulturalno-oświatowy 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości 

Niemieckiej w Zielonej Górze w roku 2010 

1. Kontynuacja wydawania „Miesięcznika Zielonogórskiego-Grünberger 
Monatsblatt“ 

2. Programy kulturalne organizowane dla młodzieży przez Jugend przy TSKMN  
a)      Kino-workshops – aktualnie realizowany 
b)      Doskonalenie języka niemieckiego poprzez własny stworzony portal 
społecznościowy DeutschOK – m.in. spotkania w Łagowie oraz w 
Jędrzychowicach 
c)      I wiele innych projektów kulturalnych dla młodzieży 

3. Kontynuacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Po 
polsku i po niemiecku – aktywna integracja społeczności lokalnej i mniejszości 
niemieckiej Gminy Szlichtyngowa” 

4. Dalsze poszerzanie zasobów biblioteki własnej w siedzibie TSKMN w nośniki 
elektroniczne i wydawnictwa. 

5. Organizacja wieczorów literackich dot. twórczości Juliusa Bierbauma 

6. Wydanie monografii pt. „15-lecie TSKMN w Zielonej Górze” w nowym 
opracowaniu. 

7. Prowadzenie nauki języka niemieckiego w Zielonej Górze, Łagowie/Sieniawie, 
Nowej Soli, Raculi 

8. Majówka w Jędrzychowicach  – 15 maj 2010, na którą są zaproszeni 
Przewodniczący VdG, Konsul Niemiecki z Opola, NTKS z Wrocławia i nasi 
członkowie; przewidziany występ znanej artystki ze Śląska 

9. Wyjazd do Krzyżowej – 19 czerwiec 2010, na Dni Kultury Śląskiej 

10. Współudział w programie  organizowanym przez Regionalne Towarzystwo 
Polsko-Niemieckiej w Zielonej Górze - spotkanie polsko-niemiecko-ukraińskiej 
młodzieży w - „Dzień z Mniejszością Niemiecką” – lipiec 2010 r. 

11. Obóz językowy w Danii dla dzieci i młodzieży – sierpień 2010 r. oraz 
kolonia językowa dla młodzieży gimnazjalnej w Stegnie – 08-28.08.2010 r. 

12. Organizacja stoiska na Winobraniu wspólnie z polskimi i niemieckimi 
winiarzami (sprzedaż wina, integracja polsko-niemiecka) z 
akcentami niemieckimi (występ Toby aus München) – wrzesień 2010 r. 

13. Organizacja jednodniowej integracyjnej wycieczki do 
przygranicznych rejonów Niemiec 

14.  Współudział w dniach Kultury Niemieckiej w Zielonej Górze – październik 
2010 r.: 
a)      Konkurs recytatorski poezji niemieckiej dla młodzieży gimnazjalnej –
współorganizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w 
Zielonej Górze 
b)      Plener malarski malarzy polskich i niemieckich na temat integracji polsko-



niemieckiej zwieńczony organizacją Wystawy w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im.  C. Norwida w Zielonej Górze 
c)   Dni Otwarte TSKMN ZG 
d)  Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej niemieckiego pisarza Otto 
J.  Bierbauma, na ulicy Kupieckiej 25 

15. Wieczór adwentowy (śpiewanie kolęd niemieckich, występ 
naszego zespołu muzycznego – grudzień 2010 r. 

 


