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Anette von Droste – Hülshoff 

Die schönste Zeit 

Najpiękniejszy czas 

 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

Da grünt und blüht es weit und breit 

im goldenen Sonnenschein. 

 

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, 

das Bächlein rauscht zu Tal. 

Es grünt die Saat, es blinkt der See 

im Frühlingssonnenstrahl. 

 

Die Lerchen singen überall, 

die Amsel schlägt im Wald! 

Nun kommt die liebe Nachtigall 

und auch der Kuckuck bald. 

 

Nun jauchzet alles weit und breit, 

da stimmen froh wir ein: 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

Wiosna to najpiękniejszy czas! 

Co może być piękniejszego? 

Zieleni się i kwitnie wszystko dookoła 

W złotym blasku słońca. 

 

Na szczytach gór ostatni śnieg, 

strumień szumi w dolinie. 

Zielenią się plony, jezioro lśni 

W słonecznych promieniach słońca. 

 

Wszędzie śpiewają skowronki, 

kos śpiewa w lesie! 

Wkrótce pojawią się kochany słowik 

i kukułka. 

 

Wszyscy się weselą, 

również my się przyłączamy: 

Wiosna to jest piękny czas! 

Cóż może być piękniejszego? 
 

tłum. Paulina Stankiewicz 
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Weihnachtsmarkt in Grünberg? 

 

Im Dezember voriges Jahres fand ein Treffen aus Initiative der Sozial-Kulturellen Gesellschaft 

der Deutschen Minderheit in Grünberg mit dem stellvertretenden Bürgermeister Dariusz Lesicki statt. 

Das Thema war Darstellung eines Vorschlags, einen echten Weihnachtsmarkt in Grünberg zu organisieren, 

wie in vielen deutschen Städten, wie z.B. in Dresden, Cottbus oder auch in Berlin. 

Wir möchten, dass die Bewohner der Stadt keine Ausflüge nach Deutschland organisieren müssten, 

weil man solch einen Weihnachtsmarkt zusammen mit dem Stadtamt hier vorbereiten könne. 

Solcher Markt würde nicht ein paar Tage, sondern drei Wochen lang dauern. In das Stadtamt hat sich schon 

eine deutsche Firma in Vereinbarung mit unserer Gesellschaft gemeldet, die voll und erfolgreich 

solche Weihnachtsmärkte in vielen deutschen Städten organisiert.  

Wir sind der Meinung, dass das eine sehr interessante Initiative wäre und sie könnte neben dem Weinfest 

zweite führende Veranstaltung unserer Stadt werden. 

Vertreter dieser deutschen Firma haben die Altstadt besichtigt und festgestellt, dass die Fußgängerzone 

hervorragend für solch eine Veranstaltung geeignet sei. Organisation solch einen Weihnachtsmarkt hat Sinn, 

weil wir bis zur deutschen Grenze nur ca. 60 km haben und wenn es verschiedene interessante Attraktionen 

gezeigt würden und Kaufleute ihre verlockende Waren, Kunsthandwerke oder weihnachtliche Gegenstände 

anbieten würden, könnten auch viele ausländische Gäste zu uns kommen. 

Wir hoffen, dass diese Idee bei den Stadtratsmitglieder Unterstützung findet. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Bolesław Gustaw Bernaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Weihnachtsmarkt” w Zielonej Górze? 

 

 

Verabredung von stellvertretendem Bürgermeister  und Handelsvertretern der deutschen 

Firma im Rathaus/ Spotkanie w Ratuszu wiceprezydenta Zielonej Góry, D. Lesickiego z 

przedstawicielami firmy niemieckiej 

 

Weihnachtsmarkt in Berlin/jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie  
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W grudniu ubiegłego roku z inicjatywy TSKMN w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z panem 

wiceprezydentem Zielonej Góry, Dariuszem Lesickim. Tematem rozmowy było przedstawienie propozycji 

zorganizowania jarmarku bożonarodzeniowego z prawdziwego zdarzenia, tak jak to się odbywa na terenie 

Niemiec, np. w Dreźnie, Cottbus czy Berlinie. 

Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Zielonej Góry nie musieli organizować wyjazdów do Niemiec, 

gdyż taki jarmark można urządzić wspólnie z Urzędem Miasta na wzór Winobrania na terenie 

naszego miasta.  

Jarmark ten trwałby nie kilka dni, ale trzy tygodnie. Do Urzędu Miasta zgłosiła się w imieniu naszego 

Towarzystwa firma niemiecka, która w pełni oraz z sukcesem przygotowuje takie kiermasze 

w wielu niemieckich miastach.  

Wydaje nam się, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa, która mogłaby się stać drugą sztandarową imprezą 

w naszym mieście, tuż obok Winobrania 

Przedstawiciele tejże firmy niemieckiej zwiedzili starówkę i stwierdzili, iż deptak wyśmienicie nadaje się 

do tego typu imprezy. Jarmark taki na pewno ma sens, gdyż do granicy mamy ok. 60 km i gdyby pojawiły 

się ciekawe atrakcje oraz handlowcy zaproponowaliby atrakcyjne artykuły, rękodzielnictwo oraz specyfiki 

świąteczne to na pewno pojawiłoby się również wielu gości zagranicznych. 

Mamy nadzieję, że ten pomysł znajdzie poparcie u radnych naszego miasta. 

Z poważaniem, 

Bolesław Gustaw Bernaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weihnachtsmarkt in Berlin/Jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie 

Weihnachtsmarkt in Dresden/jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie  
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„ Wir dűrfen nicht erlauben, die gemeinsame Geschichte als Ammenmärchen abtun.” 

 

Der Unterricht: Deutsch als Minderheitssprache in unserer Schule ermöglicht den jungen Menschen 

verschiedene interessante Projekte zu realisieren, z.B. eigene Identität in Zusammenhang 

mit den historischen Umwandlungen zu erforschen. Dank der langjährigen Partnerschaft mit den Schulen 

in der Ukraine und in Deutschland haben wir gemeinsam diese große internationale Aufgabe unternommen. 

Der Kreis Neusalz (Nowa Sól) ist ganz spezifisch in Hinsicht auf seine Kulturvielfalt, Volkseinheit 

und Bekenntnis. Hier leben seit vielen Jahren gemeinsam Leute, die  durch die geschichtlichen Ereignisse 

in ganz schwierige Situation gestellt worden sind. Durch die Beschlüsse der Jalta-Konferenz wurden 

besonders die Nationen getroffen, die jetzt an unserem Projekt beteiligt sind. Gegenseitige Vorwürfe 

besonders stark bei älteren Generationen alteingewurzelt,  teilen bis heute unsere Länder. 

Obwohl die polnischen Westgebiete für viele Polen, Deutschen und Ukrainer die gleiche heimatliche 

Bedeutung haben, ruft deren Erwähnung negative Assoziationen bei jeder Nation hervor. 

Das Projekt soll allen veranschaulichen, dass die Betroffenen keine persönliche Schuld an dieser Situation 

haben und man soll nach der Verständigung streben. 

Jungendliche befreit von den negativen Emotionen, haben die Chance,  Erinnerungen, die seit langem 

in den privaten Alben schlummern, vor der Vergessenheit zu bewahren, sie durch eigene Überlegungen 

zu bereichern und neue Verständigungsbrücken zu bauen. 

 

In den historischen, biographischen und fotografischen Workshops: 

-lernten die Jugendlichen aus dem Erfahrungsschatz der älteren Generation 

die gemeinsame Geschichte ihrer Völker kennen 

-konnten erfahren, was es bedeutet, die Heimat verlassen zu müssen und in der Fremdheit ein neues Leben 

zu beginnen. 

Sie erfuhren exemplarisch über die persönlichen und politischen Schwierigkeiten, die am Ende 

des 2. Weltkrieges den Neubeginn im Nachkriegseuropa bestimmten. 

In Rahmen der praktischen Übungen wurden die Jugendlichen mit verschiedenen histografischen 

und biografischen Arbeitsmethoden vertraut gemacht.  Z.B.: “das didaktische Quadrat“  - an einem Ort 

und zu bestimmten Zeitpunkt 4 Elemente miteinander verbinden zu können: die Geschichte Europas 

in den Jahren 1933-1947, die mündlichen Erzählungen: oral history, die eigene Geschichte- Erzählungen 

der Großeltern und Urgroßeltern der Jugend, die am Projekt teilnimmt. Recherchieren der eigenen Identität 

vor dem Hintergrund der Ereignisse im damaligen Europa, die Schilderung in dieser Perspektive 

der Geschichte der eigenen Familie. Die Jugend bezieht diese Inhalte auf die Gegenwart - und nutzt 

die Möglichkeit aus, um eigene Milieu gestalten zu können. 

Das Projekt wurde mit der Ausstellung: ”Woher und wohin in Europa” abgeschlossen.  

Der Höhepunkt des Projekts - gemeinsames Supershow: „Märchen über die Freundschaft 

und einen Schreckensdrachen”   http://www.youtube.com/watch?v=5XyWlWdbziA 

Zusammenfassend können wir feststellen: 

Wir hoffen darauf,  dass die durchgeführten Workshops und die Theateraufführung die persönlichen 

Geschichten und die Erinnerung an die geraubte Welt wiederbelebten. 

Das Projekt versetzte die jungen Menschen in die Welt ihrer Großeltern und Urgroßeltern.  

Das, was dieses Projekt unterstreicht, ist die Tradition, ihre Wiederbelebung und Darstellung 

der verschiedenen Einstellungen und künstlerischen Konzeptionen. 

Neben dem künstlerischen Wert unseres Projektes ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Mission 

und der Kommunikation mit dem Partner zu nennen: dieser ermutigt junge Menschen, sich mit der Kultur 

ihrer Vorfahren vertraut zu machen und zur Tradition zurückzukehren. 

 

 

 

Autor des Textes: Iwona Wysocka – Mitglied der SKGDM in Grünberg 
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„Nie pozwólmy wspólnej historii między bajki włożyć!”- historie opowiedziane 

 

Zajęcia języka mniejszości narodowej w naszej szkole umożliwiają realizację wielu ciekawych projektów  

m.in. dotyczących odkrywania własnej tożsamości na tle przemian historycznych. Dzięki zacieśnionej 

wieloletniej współpracy ze szkołami w Niemczech i na Ukrainie podjęliśmy się wielkiego 

międzynarodowego zadania. 

Powiat Nowosolski  na ziemiach zachodnich to obszar specyficzny ze względu na mozaikę kulturową 

i narodowościową. Tu wspólnie zamieszkują od wielu pokoleń osoby, które zawirowania historii postawiły 

w sytuacji bardzo trudnej.  

Postanowienia Konferencji Jałtańskiej szczególnie dotkliwie odczuli przedstawiciele narodowości biorących 

udział w naszym projekcie. Wzajemne pretensje i żale, szczególnie mocno zakorzenione w starszym 

pokoleniu do dnia dzisiejszego dzielą nasze kraje. 

Ziemie Zachodnie to obszar wspólny- dla Polaków, Niemców i Ukraińców, chociaż u każdej 

z tych narodowości wywołuje „negatywne” emocje. Projekt nasz ma za zadanie ukazanie, iż nikt nie jest 

winny tej sytuacji i należy szukać porozumienia. 

Młodzi ludzie nie będąc obciążonymi tymi negatywnymi emocjami mają szansę „wydobyć” te do tej pory 

zamknięte w prywatnych albumach wspomnienia i wzbogacając je swoimi przemyśleniami, innowacyjnymi 

technikami pracy,  spróbować zbudować na nich nowe mosty porozumienia.  

Główne działania w ramach projektu to kompleksowe warsztaty: historyczne, biograficzne, 

fotograficzne  wprowadzające w tematykę projektu:  

- Młodzież   podczas warsztatów  nabyła wiedzę na temat historii powojennej, a w szczególności tematyki 

wypędzeń, została zapoznana z metodą: „Dydaktycznego Kwadratu”, tzn. połączenia w jednym czasie 

i miejscu 4 elementów: historii Europy w latach 1933 -1947, opowiadań typu: oral history, oraz własnej  

historii – opowiadań dziadków i pradziadków młodzieży biorącej udział w projekcie. 

- Dalszy etap to odkrywanie własnej tożsamości na tle przemian w ówczesnej Europie, umiejscowienie 

historii swojej rodziny w tej perspektywie oraz odniesienie tych treści do teraźniejszości – i wykorzystania 

możliwości samodzielnego kształtowania swojego otoczenia”.  

Następne przedsięwzięcie to stworzenie wystawy  towarzyszącej : „Skąd i dokąd w Europie” prezentującej 

osobiste historie ludzi przesiedlonych i wysiedlonych . 

Punkt kulminacyjny projektu to wspólne  superwidowisko: „Bajka o przyjaźni i smoku, co straszył wokół”.     

http://www.youtube.com/watch?v=5XyWlWdbziA 

Podsumowując nasze przedsięwzięcie wyrażamy nadzieję, że zrealizowane warsztaty budziły historie, 

a inscenizacja teatralna wskrzesi pamięć o ukradzionym świecie. Projekt ten umożliwił młodym ludziom 

powrócić do miejsc życia ich dziadków, pradziadków. Zrealizowane warsztaty budziły historie, 

a inscenizacja teatralna pamięć o ukradzionym świecie. 

To, co wyróżnia nasz projekt to zwrócenie się do tradycji, ożywienie jej i prezentacja różnorodnych postaw 

i koncepcji artystycznych.  

Oprócz walorów artystycznych nasz projekt posiada jeszcze jeden ważny aspekt misji i komunikacji 

z odbiorcą  - zachęca młodych ludzi do bliższego zapoznania się z kulturą swoich przodków, powrotu 

do tradycji. 

 

 

 

 

 

 

Autor tekstu: Iwona Wysocka  – członkini TSKMN w Zielonej Górze 
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Maifest in Saabor 

Warum in Saabor? 

Der Ort Saabor und seine Umgebung waren seit je ein Gebiet, in dem Weinreben angebaut wurden. 

Eine der bekanntesten stelle, in der Wein angebaut wurde, ist Kaiserberg. Auch bekannt sind Hügelketten, 

die auf ihrer Südseite eine Reihe von Weinbergen getragen haben, und an ihren Füßen Maulbeeranlagen 

zur Seidenzucht eingebracht waren. Diese Höhen ziehen sich nach Loos gen West hin, und erheben sich hinter 

diesem Ort in ihre höchste Spitze, den Kaiserberg, der 505 Fuß (147 m) hoch über die Ostsee, 335 Fuß 

über die Oder hoch ist. Von diesem Punkte genießt man eine Umsicht nach Schlesien, die Grenze und Posen hin. 

Bei günstigem Wetter ist sogar die Schneekoppe mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Das von Ernst Clauß 

im Jahre 1967 erneut herausgegebene Buch Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien enthält mehrere Angaben 

zum Kaiserberg. Wir erfahren davon u.a. das, dass der Berg seinen Namen dem Napoleon I. verdankt. 

Der französische Kaiser habe sich hier während seiner Rückkehr aus Russland aufgehalten haben. Das Kreuz 

wurde am 31. Juli 1883 zum Gedanken an die 100jährige Herrschaft des Adelsgeschlechts Schönaich – Carolath 

in Saabor errichtet. Auf dem Kreuz war diese Inschrift zu lesen: In dieser weiten Runde, dein Nam’ und Kreuz 

allein, funkelt all‘ Zeit und Stunde des kann ich fröhlich sein. Dieses Kreuz war ein wichtiger Teil der Geschichte 

dieser Region; ebenso wie der alte Weinberg am Füße des Kaiserbergs. Das Denkmal wurde von einem heutigen 

Bewohner aus Loos zerstört. Der Unbekannte hat einfach das Kreuz zersägt und es zum Schrottlager gebracht. 

Merkwürdig, dass die Polizei nach Verursacher dieser Tat kaum gefahndet hat. Wer hätte sich überhaupt 

irgendwelche Gedanken über ein Stück Heimatgeschichte gemacht? Man sollte bedenken, dass viele ehemaligen 

und heutigen Bewohner des Dorfes, die Saaborer, aber auch Mitglieder unserer Gesellschaft, sich mit diesem 

Kreuz und dem Kaiserberg identifiziert haben. Das Denkmal und der Berg sind zu einem Teil unserer kleinen 

Heimat geworden. Wir sprechen über diesen Berg nicht ohne Grund, weil es gleich an seinem Fuß ein Weinberg 

bis in die 50er Jahren des 20. Jahrhunderts befunden hat, in dem ein deutscher Vorkriegsstamm der Weinrebe 

Pinot Noir angebaut wurde. Dieser Rebestamm ist sehr resistent und angepasst für unseres Klima. Ein Mitglied 

unserer Gesellschaft, Herr Krzysztof Federowicz, der einen Weinberg Milosz besitzt, ist ein Vorläufer von Anbau 

dieses Rebestammes. Deshalb möchten wir, dass dieser Rebestamm groß angelegt und angebaut wird, 

zwecks des Haltens der Weintradition. Zur Zeit wurde ein neues modernes Weinzentrum gebaut, der durch 

das Marschallamt voll finanziert wurde. Neben dem Zentrum, auf einer Fläche von ca. 20 ha entstehen 

neue Weinberge, worüber die Staatliche Fachhochschule in Züllichau die Forschungsaufsicht 

ausüben wird. Der Vorstand unserer Gesellschaft, zusammen mit dem Vorstand der Gemeinde Saabor 

mit dem Gemeindevorsteher Herrn Robert Sidoruk haben die Initiative ergriffen, einen Touristenweg von Saabor 

bis zum Kaiserberg zu schaffen, und außerdem die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit 

in Grünberg will eine Replik des Kreuzes fertig stellen. Das Projekt des Kreuzes wurde schon von Herrn Ryszard 

Bigaj ausgeführt, der auch Mitglied unserer Gesellschaft ist, und außerdem Ratsmitglied in der Gemeinde. 

Die Organisation des gemeinsamen Maifests in Saabor durch Mitglieder unserer Gesellschaft und Bewohner 

der Gemeinde schafft die Gelegenheit für ein Treffen von Mitgliedern der Gesellschaft und ehemaligen 

und heutigen Bewohner von Saabor. Solch ein Fest ermöglicht Geschichte von Saabor und seiner Umgebung 

kennen zu lernen, Tradition zu unterstützen und die ehemaligen und heutigen Bewohner zu integrieren. 

Zum Treffen kommen, außer unserer Mitglieder,  eingeladene Gäste aus Deutschland (Familien der ehemaligen 

Bewohner der Gemeinde Saabor), Bewohner dieser Gemeinde und Vertreter der umliegenden 

Selbstverwaltungen. Der vorbereitete Programm hat als Ziel, bisherige Leistungen der Bewohner 

von umliegenden Dörfer und der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg 

zu präsentieren. Auf der Bühne werden zwei Gruppen zu sehen, die das deutsche und polnische Repertoire 

darstellen werden. Das Maifest wird mit dem Auftritt der Schuljugend gewürdigt. 

Das wissen nur die Wenigsten: Ein direkter Nachfahre des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. ist Schlesier. 

Franz Wilhelm Prinz von Preußen wurde 1943 in Saabor (Zabór) bei Grünberg geboren. Die Chance besteht, 

dass er zu den Feierlichkeiten „25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag“ nach Schlesien kommt. 

Ein erstes Interesse hat der Prinz bereits vor einigen Wochen während der Winterakademie des Senfkornverlags 

in Wernersdorf geäußert. Als Teilnehmer, der an Schlesien interessiert ist, habe er gesagt, er wolle 2016 gerne 

in die Region kommen, um das 25-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages mitzufeiern. 
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Wann genau der Besuch des Prinzen stattfinden wird, ist noch unklar, doch ein gemeinsames Projekt 

mit der deutschen Minderheit sei nicht auszuschließen. 

Franz Wilhelm Prinz von Preußen ist ein direkter Nachfahre des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Privat ist er 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Immobilienagentur Prinz von Preußen Grundbesitz AG. Sein Urgroßvater 

war deutscher Kaiser bis 1918, als er aufgrund des verlorenen Ersten Weltkrieges gezwungen wurde abzudanken. 

Die schlesischen Besitzungen verloren die Hohenzollern nach 1945. 

 

Ich lade alle Interessierten zu unserem Maifest ein. 

 

Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg 

Bolesław Gustaw Bernaczek 

 

 

 

 

 

Majówka w Zaborze 

Dlaczego w Zaborze? 

Miejscowość Zabór i okolice od dawien dawna były rejonem, w którym uprawiano winorośle. Takim najbardziej 

znanym miejscem upraw jest Góra Cesarza (Kaiserberg), lecz znane są również wzgórza, które na swojej 

południowej stronie posiadały szereg winnic, a u ich podnóży rosły morwy, używane niegdyś do produkcji 

jedwabiu. Wzgórza te ciągną się na zachód do miejscowości Łaz (Loos) i wznoszą się za nią w najwyższy szczyt 

– Górę Cesarza, która jest wysoka na 505 stóp (147 m) nad poziomem Morza Bałtyckiego, 335 stóp 

ponad poziom Odry. Z tego punktu rozkoszować się można dalekim widokiem na Śląsk, granicę i Poznań. 

Przy sprzyjającej pogodzie bez żadnych przyrządów można rozpoznać Śnieżkę (Schneekoppe). 

We wznowionej przez Ernsta Claußa książce „Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien” (1967) jest sporo 

informacji o Górze Cesarza. Dowiadujemy się z niej m. in., że górę nazwano tak na pamiątkę Napoleona I, 

który miał tutaj stacjonować podczas odwrotu z Rosji. Na jej szczycie wzniesiono krzyż 31.07.1883 roku, 

w rocznicę stuletniego panowania w Saabor rodu Schönaich – Carolath. Na krzyżu umieszczono napis: 

„W podróży przez krainę, gdzie krzyż żelazny lśni, wymawiam twoje imię z radością, po wsze dni”. 

Krzyż ten był ważną częścią historii ziem Zaboru. Podobnie stara winnica u podnóża tej góry. Krzyż został 

zniszczony przez jednego ze współczesnych mieszkańców Łazu. Po prostu ściął krzyż i wywiózł na złomowisko. 

Zastanawiające jest to, dlaczego policja nie szuka sprawców tej dewastacji. No bo kto by się przejmował jakimś 

kawałkiem Heimatu? Tymczasem dla wielu dawnych i dzisiejszych mieszkańców tej wsi, leżącej obok 

Kaiserbergu, dla mieszkańców Zaboru (Saabor) oraz dla członków naszego Towarzystwa te dwa symbole 

to cząstka naszej tożsamości, fragment naszej małej ojczyzny. O tej górze mówimy nie bez powodu, bo pod nią 

właśnie znajdowała się jeszcze do lat 50. ubiegłego stulecia winnica, w której uprawiano przedwojenne 

niemieckie szczepy winorośli typu Pinot Noir. Szczepy te są bardzo odporne na wszelkie choroby 

oraz są dostosowane do panującego tu klimatu. Członek naszego Towarzystwa, pan Krzysztof Federowicz, który 

posiada winnicę „Miłosz” w Łazie, jest prekursorem hodowli tych szczepów. Dlatego chcielibyśmy, 

aby ten gatunek był uprawiany na większą skalę, dla podtrzymania tradycji. Obecnie w Zaborze wybudowano 

nowoczesne centrum winiarstwa,  które sfinansował w całości urząd marszałkowski. Przy centrum, na obszarze 

ok. 20 ha powstają nowe winnice, nad którymi nadzór naukowy obejmie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Sulechowie. Zarząd naszego towarzystwa wraz z zarządem gminy Zabór na czele z wójtem, panem Robertem 

Sidorukiem podjęły inicjatywę stworzenia ścieżki turystycznej z Zaboru aż do Góry Cesarza, a TSKMN ponadto 

chce doprowadzić do wykonania repliki krzyża. Projekt krzyża został już wykonany przez członka Towarzystwa - 

Ryszarda Bigaja, który jest m.in. radnym gminy Zabór.   Zorganizowanie wspólnej majówki na terenie tej gminy 

przez członków naszego Towarzystwa oraz mieszkańców gminy Zabór to szansa na spotkanie członków TSKMN 

oraz byłych i obecnych mieszkańców gminy. Taka impreza pozwoli na bliższe poznanie historii tych okolic, 

podtrzymywanie tradycji oraz integrację byłych i obecnych mieszkańców tej gminy. 

7 



Na spotkanie, oprócz naszych członków, przybędą zaproszeni goście z Niemiec (rodziny byłych mieszkańców 

gminy Zabór), mieszkańcy gminy, przedstawiciele okolicznych samorządów. Przygotowany program 

ma na celu prezentację dotychczasowych dokonań okolicznych wsi oraz TSKMN. Na scenie pojawią się zespoły 

z repertuarem polskim i niemieckim. Majówkę uświetni również występ młodzieży szkolnej. 

Niewiele osób wie, że potomek ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II jest Ślązakiem. Franciszek Wilhelm 

Książę Pruski (Prinz von Preußen) urodził się w 1943 roku w Zaborze. Możliwe, że przybędzie na Śląsk 

na uroczystość „25-lecia polsko  - niemieckiej współpracy sąsiedzkiej”. 

Książę wyraził zainteresowanie tym wydarzeniem podczas akademii zimowej wydawnictwa „Senfkorn” 

w Wernersdorf (Austria). Jako uczestnik, który interesuje się Śląskiem, powiedział, że chciałby przybyć 

do regionu, żeby świętować jubileusz 25-lecia polsko – niemieckiej współpracy sąsiedzkiej. Nie jest jeszcze 

pewne, kiedy dokładnie przyjedzie, nie wykluczony jest przecież wspólny projekt z mniejszością niemiecką. 

Franciszek Wilhelm Książę Prus jest prawnukiem ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II. 

Jest on przewodniczącym Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości „Prinz von Preußen AG“. Jego pradziadek 

był cesarzem Niemiec do 1918 roku, w którym to roku z powodu przegranej I wojny światowej musiał 

abdykować. Śląsk/Posiadłości na terenie Śląska utracili Hohenzollernowie po roku 1945. 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na naszą Majówkę w Zaborze. 

Przewodniczący TSKMN 

Bolesław Gustaw Bernaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ryszard Bigaj 

Ratsmitglied der Gemeinde Saabor 

 und Mitglied der SKGDM/ 

Radny Gminy Zabór oraz członek 

TSKMN 

Krzysztof Federowicz 

Besitzer des Weinbergs Miłosz in Loos und Mitglied der SKGDM/ 

Właściciel winnicy „Miłosz”  oraz członek TSKMN 

Ehemalige Bewohner der Gemeinde Saabor/Byli mieszkańcy gminy Zabór 
Herr Robert Sidoruk, der Gemeindevorsteher der Gemeinde Saabor mit dem Vorsitzender der Sozial – 

Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit,  Herrn Bolesław Gustaw Bernaczek  

während des Treffens wegen der Zusamnnenarbeit/ 

Pan Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór wraz z przewodniczącym TSKMN, panem Bolesławem Gustawem 

Bernaczkiem  podczas spotkania w sprawie współpracy  8 



Treffen wegen der Zusammenarbeit 

Am 25. März dieses Jahr hat eine Verabredung mit Herrn Robert Sidoruk, dem Gemeindevorsteher der Gemeinde 

Saabor wegen Zusammenarbeit zwischen Sozial-Kultureller Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg 

und der Gemeinde Saabor stattgefunden. Es hat sich gezeigt, dass diese Gemeinde arbeitet zusammen mit ihren 

ehemaligen Bewohnern, die zurzeit in Deutschland wohnen. Die Deutschen besuchen ihre frühere Wohnort und 

heutige Bewohner von Saabor fahren nach Deutschland. Vorläufer der Zusammenarbeit ist ein Ratsmitglied, 

Herr Ryszard Bigaj. 

Weiter wurde auch berührt, Deutsch als Sprache der Minderheit in der Saaborer Schule einzuführen. Viele Eltern 

wollen, dass ihre Kinder Deutsch genau in dieser Form gelehrt werden.  Es wurde auch die gemeinsame 

Organisation des Maifestes besprochen. 

Der Vorsitzender unserer Gesellschaft, Herr Bolesław Gustaw Bernaczek hat vorgeschlagen, 

eine Partnergemeinde aus Brandenburg für Saabor finden zu helfen, damit die Gemeinde gemeinsame Projekte 

von Euroregion realisieren könnte, z.B. Jugendaustausch oder auch gemeinsame Organisation der deutsch-

polnischen Veranstaltungen. 

Die Gespräche haben auch Wirtschaftsunternehmen betroffen, die für die Gemeinde Saabor geeignet wären, 

wie z.B. Rekultivierung des Sees und Einführung der neuen energiesparender und betriebskostengünstiger 

Technologie der Kläranlagen. 

Die Gemeinde Saabor liegt direkt bei Grünberg. Wenn es um den See herum ein Erholungspunkt geschaffen 

würde, würde auch Interesse der Grünberger an diesem Gebiet steigern. Damit braucht man noch viel Arbeit 

und Aufwendung, aber solche Investitionen lohnen sich immer. 

Der Gemeindevorsteher, Herr Robert Sidoruk hat Interesse sowohl an Zusammenarbeit mit unserem Gesellschaft, 

als auch an Realisierung von modernen und billigen in Auswertung Lösungen für Umweltschutz. 

 

Spotkanie w sprawie współpracy 

25. marca bieżącego roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zabór odbyło się spotkanie z wójtem gminy Zabór, 

panem Robertem Sidorukiem w sprawie współpracy pomiędzy gminą Zabór a naszym Towarzystwem. Okazało 

się, że gmina Zabór współpracuje z byłymi mieszkańcami, którzy obecnie mieszkają na terenie Niemiec, 

na zasadzie, że oni odwiedzają swoje dawne miejsce zamieszkania, a obecni mieszkańcy gminy wyjeżdżają 

do Niemiec. Prekursorem współpracy jest radny gminy Zabór Ryszard Bigaj. 

Była też poruszana sprawa nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w Zespole Szkół  w Zaborze. 

Okazuje się, że wielu rodziców chce, aby ich dzieci uczyły się języka niemieckiego w tej formie.  Omawiano 

sprawy wspólnej organizacji majówki. Przewodniczący TSKMN, Bolesław Bernaczek zaproponował pomoc 

w znalezieniu gminy partnerskiej z Brandenburgii, tak, aby gmina mogła realizować projekty z Euroregionu, 

takie jak wymiana młodzieży czy organizacja wspólnych polsko-niemieckich imprez. 

Rozmowy dotyczyły także przedsięwzięć gospodarczych jakie można byłoby zaproponować gminie Zabór, 

m. in. rekultywacja jeziora oraz wprowadzenie nowej energooszczędnej i taniej w eksploatacji technologii 

oczyszczania ścieków. 

Gmina Zabór przylega do Zielonej Góry. Gdyby stworzono wokół jeziora rekreacyjną bazę wypadową, wzrosłoby 

zainteresowanie tymi terenami wśród mieszkańców Zielonej Góry. Wymaga to pracy oraz wielu nakładów 

finansowych, ale inwestycje w zakresie środowiska i mieszkańców zawsze popłacają. 

Wójt, pan Robert Sidoruk jest zainteresowany zarówno współpracą z naszym Towarzystwem, jak i realizacją 

nowoczesnych i tanich w eksploatacji rozwiązań dla ochrony środowisk. 
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„Saabor im Walde” soll es bedeuten, 

so hört man ganz von alten Leuten. 

und wahrlich, einem Veilchen gleich, 

verborgen liegt’s im Deutschen Reich. 

Dort, wo die Oder Schlesien fast verlässt, 

da find’t man das heimliche, trauliche Nest, 

nicht weit der Kreisstadt Grünberg eben, 

wo man auf Hügeln baut die Reben. 

Fabriken – Pfeifen und Rattern der Bahn 

ficht hier nicht Deine Ruhe an. 

 Das Rauschen der Eichen, Föhren und Fichten 

 Als „Ruhestörung” gilt’s wohl mitnichten. 

 Wenn, hingestreckt unter Waldesbäumen, 

 Im Grase willst Du den Tag verträumen. 

 Doch willst Du wandern mal wieder ‘ne Stunde 

 so liegen Schloss und Park in der Runde. 

 Und See und Oder mit lieblichen Stätten, 

wo wieder Du kannst ins Moos Dich betten. 

Und Schlesiens stärkste Eiche hier, 

sie ist unser Stolz, der Gegend Zier. 

Lass sausen die Welt mit ihrem Treiben –  

Das ist meine Heimat und soll es bleiben. 

Powiadają „Zabór w lesie”, 

Wśród najstarszych wieść tak niesie. 

Niczym fiołek skryty w gaju, 

Kwitnie wieś w niemieckim kraju. 

Gdzie się Odra z Śląskiem żegna, 

Tam jest gniazdko pełne ciepła, 

Tamże Grünberg się wynurza, 

Winorośle zdobią wzgórza. 

Fabryk zgiełk, wagonów stukot, 

Ciszy szukać tutaj próżno. 

    Sosny, świerki, dąb kołysze 

    Wiatr, „zakłóca” śpiewanie ciszę. 

    Wytchnij: źdźbła i drzew korony 

    Dzień Ci dadzą wymarzony. 

    Gdy wędrówka Cię zawoła 

    Znajdziesz zamek, park dokoła, 

    Odrę i jeziora strony, 

Na mchu spoczniesz utrudzony. 

Perła flory, dama nasza, 

Dąb potężny Śląsk okrasza. 

Niech świat gna w swym dzikim pędzie –  

Tu mój dom i tak już będzie. 

 

       (tłumaczenie: Izabela Taraszczuk) 

 

 

 

Ernst Bartsch 

Saabor  im  Walde 

Zabór w lesie 
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Zapraszamy wszystkich członków  

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze/ 

Wir laden alle Mitglieder  

der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg ein 

Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie/Anmeldung per Telefon:  

+48 668 045 110; + 48 68 452 94 80 

oraz w biurze TSKMN/oder im Büro SKGDM 11 
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Festliche Eröffnung des Weinzentrums  

in Saabor am 9. Oktober 2015/ 

Uroczyste otwarcie Centrum Winiarstwa 

w Zaborze 9. października 2015  

Gemeinde Saabor/ 

Gmina Zabór 

Frau Elżbieta Polak, Marschallin vom Lubuse Woiwodschaft mit Herrn Andreas Grapatin, 

Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau/Pani Elżbieta Polak, marszałek województwa 

lubuskiego podczas rozmowy z Andreasem Grapatinem z Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii 

 


