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Schlesierlied
(Heimatlied/Piosenka ludowa)

1. Kehr ich einst zur Heimat wieder,
Früh am Morgen, wenn die Sonn' aufgeht.
Schau ich dann ins Tal hernieder,
Wo vor einer Tür ein Mädchen steht.
Refrain
Da seufzt sie still, ja still und flüstert leise:
Mein Schlesierland, mein Heimatland,
So von Natur, Natur in alter Weise,
Wir sehn uns wieder, mein Schlesierland,
Wir sehn uns wieder am Oderstrand.
2. In dem Schatten einer Eiche,
Ja, da gab ich ihr den Abschiedskuß.
Schatz, ich kann nicht bei dir bleiben,
Weil, ja weil ich von dir scheiden muß.
Da seufzt sie still, . . . . .
3. Liebes Mädchen, laß das Weinen,
Liebes Mädchen, laß das Weinen sein.
Wenn die Rosen wieder blühen,
Ja dann kehr ich wieder bei dir ein.
Da seufzt sie still, . . . . .

1. Znów powracam do ojczyzny,
Wcześnie rano, gdy wstaje słońce.
Patrzę później na doliny,
Gdzie przed drzwiami stoi dziewczyna.
Refren
Ona ciągle cicho wzdycha i szepcze cicho:
Mój Śląsk, moja Ojczyzna,
Tak z natury, natury w starym stylu,
tęsknimy znów, mój Śląsku,
tęsknimy znów nad brzegiem Odry.
2. W cieniu dębu,
Tak, tam pocałowałem ją na pożegnanie.
Skarbie, nie mogę przy Tobie zostać,
Gdyż, tak gdyż muszę się z Tobą rozstać.
Ona ciągle cicho wzdycha…
3. Kochana dziewczyno, porzuć łzy/płacz,
Kochana dziewczyno, porzuć łzy.
Kiedy róże znów zakwitną,
Znów do Ciebie powrócę.
Ona ciągle cicho wzdycha…

tłum. Paulina Stankiewicz
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Deutschunterricht als Minderheitensprache
im Komplex der öffentlichen Schulen in Lugknitz/Łęknica im Schuljahr 2015/16
In Polen leben, nach eigenen Angaben der deutschen Minderheit, etwa 300 000 bis 350 000 polnische
Staatsbürger mit deutscher Nationalität. Diese Minderheit sammelte sich in vielen Organisationen
zusammen, hauptsächlich in lokalen Verbänden, die erst nach der politischen Wende der 90. Jahre
gegründet wurden. Der Dachverband der meisten Organisationen ist der Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften mit Sitz in Oppeln. Der heutige Vorsitzende ist Bernard Gaida.
Frau Sławomira Marszałek, Direktorin des Komplexes der öffentlichen Schulen in Lugknitz,
knüpfte im Schuljahr 2014/15 eine Zusammenarbeit mit der Sozial-Kulturellen Gesellschaft
der Deutschen Minderheit (S-KGdDM) in Grünberg an. In Rahmen der Zusammenarbeit bekommen die
Schüler der Grundschule und des Gymnasiums in Lugknitz zusätzlichen Deutschunterricht wie folgt:
-

die Klasse 2 der Grundschule, es sind 47 Schüler – 3 Deutschstunden wöchentlich,
die Klasse 5 der Grundschule, es sind 20 Schüler – 4 Deutschstunden wöchentlich,
die Klasse 6 der Grundschule, es sind 15 Schüler – 4 Deutschstunden wöchentlich,
die Klasse 2 des Gymnasiums, es sind 10 Schüler – 4 Deutschstunden wöchentlich,
die Klasse 3 des Gymnasiums, es sind 13 Schüler – 4 Deutschstunden wöchentlich.

Insgesamt sind es in der Grundschule 82, und im Gymnasium 23 Schüler.
Alle diese Schüler sind Sympathisanten der deutschen Minderheit, und ihre Eltern unterschrieben
entsprechende Erklärungen, wo sie die Teilnahme in der Zusammenarbeit mit der S-KGdDM
in Grünberg sichern.

1. Grundkonzeptionen, die aus dem Lehrprogramm hervorgehen
Die Lektionen, die von den Schülern besucht werden, und für welche Deutsch ihre Minderheitensprache
ist, ändern sich von den üblichen Fremdsprachlektionen in ihrer Form und Thematik. Der Schüler aus
dem Gymnasium bekommt Möglichkeit, verschiedene, für ihn beliebte, Themen vorzubereiten und dann
weiter sie fortzusetzen; zur Wahl bekommt er beispielsweise folgende: Stereotypen, beliebte Gerichte,
Feste, Fußballspiele - insbesondere in der deutschen Liga, deutsche Autos, geographische Regionen mit
ihren Dialekten und Traditionen, die verschiedenen Bräuche, deutscher Film, deutsche Musik mit ihrer
Stars, dann die Entdeckungen der deutschen Wissenschaftlern u.n.v.m. Der Lehrer kommt den Schülern
voran, indem er bei der Realisation des Programms aktivierende und kommunikative Methoden
angewandt hat. In Lugknitz wird differenzierende Lehrkunde eingesetzt, dank dessen wirkt der
Unterricht nicht langweilig aus. Lehrarbeit mit Plakat, Bild oder Film bewertet sich sehr gut als Anreiz
zum Sprechen und Schreiben. Angewandt werden auch didaktische und sprachliche Spiele, die auch von
den Schülern vorbereitet werden (z.B. Projektrealisation eines Lehrverfahrens). Immer wird’s darauf
geachtet, dass innerhalb einer Lehrstunde mehrere Methoden ausgenutzt werden – dann verläuft die
Lektion dynamisch und erreicht alle Schüler. Man weiß doch, dass wenn der Schüler von Monotonie
nicht überfallen ist, öffnet er sich gerne und arbeitet mit dem Lehrer zusammen. So wird der Schüler
kreativ, beobachtet und vergleicht das Material und beginnt automatisch einen Effekt mitzugestallten.
Zu den aktivierenden Methoden gehört auch die Einführung der Elemente des Dramas. Während des
Abspielens von Szenen wird die Fantasie der Schüler erweckt, und die Wörter, die sich schon
eingeeignet haben, können jetzt eingesetzt werden. Wichtig ist es auch, dass in den Lektionen der
Minderheitensprache authentische Lehrmittel wie Landkarten, Stadtpläne, Fahrkarten, Briefmarken,
Bankscheine, Werbematerialien,
öffentliche Bekanntmachungen, Bedienungsanleitungen u.s.w.
gebraucht werden. Solche Mittel nähern den Schülern die tägliche Realität, und können während eines
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Aufenthalts in Deutschland sehr behilflich sein. In einer gegenwärtigen Schule ist es auch wichtig,
unabhängig vom Fach, welches grade unterrichtet wird, die Technologie der Informatik einzuführen.
Dank solcher Bereicherung der Lehrmethoden bekommen die Teilnehmer dieser Deutschstunden,
die als Unterricht der Minderheitensprache geführt werden, ein befriedigendes Niveau der Lehre.

2. Das Lehrprogramm und die Lehrbücher
In der Grundschule wird das Programm in den Klassen 2, 5 und 6 nach den Rahmen
des Grundprogramms „Punkt“ (Autorin: Anna Potapowicz) realisiert.
Dazu werden auch die Lehrbücher „Punkt für die Klassen 5 und 6“ genutzt.
Im Gymnasium wird ein Lehrprogramm durchgeführt, das besonders für Deutschunterricht
als Minderheitensprache (III. Lehretappe) – von Martin Cichoń, Anna Czyszczonik, Agata Makiola und
Elżbieta Wydra – ausgearbeitet wurde.
In den Lektionen werden folgende Lehrbücher gebraucht:
Aha Neu 3a, 3b,
Dachfenster 2 und 3,
Grammatik für Gymnasien – Autorin: Magdalena Ptak,
Lebensgeschichte (Erzählungen).

W ŁĘKNICY
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Nauczanie języka niemieckiego w ramach Niemieckiej Mniejszości Narodowej
w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy w roku szkolnym 2015/16.

W Polsce żyje – według szacunków własnych mniejszości niemieckiej – ok. 300 000 – 350 000
obywateli narodowości niemieckiej. Mniejszość Narodowa jest skupiona w wielu organizacjach,
głównie w lokalnych kołach mniejszości niemieckiej, które można było tworzyć po przełomie
politycznym na początku lat 90. Instytucją nadrzędną jest związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno – kulturalnych w Polsce, do którego należy przeważająca część organizacji.
Siedzibą Związku jest Opole, a jego przewodniczącym Bernard Gaida.
W roku 2014/15 pani dyrektor Zespołu Szkól Publicznych w Łęknicy – Sławomira Marszałek nawiązała
współpracę z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej
(TSKMN) w
Zielonej Górze. W ramach tej współpracy uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczą się
dodatkowo języka niemieckiego:
-

Klasa 2 szkoły podstawowej 47 uczniów – 3 godziny lekcyjne w tygodniu
Klasa 5 szkoły podstawowej 20 uczniów – 4 godziny lekcyjne w tygodniu
Klasa 6 szkoły podstawowej 15 uczniów – 4 godziny lekcyjne w tygodniu
Klasa 2 gimnazjum 10 uczniów – 4 godziny lekcyjne w tygodniu
Klasa 3 gimnazjum 13 uczniów – 4 godziny lekcyjne w tygodniu

Łącznie w szkole podstawowej udział w tych zajęciach bierze 82 uczniów, a w gimnazjum 23 uczniów.
Wszyscy uczniowie należą do sympatyków Niemieckiej Mniejszości Narodowej, a ich rodzice podpisali
deklaracje zapewniająca udział we współpracy z Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze.

1. Założenia wynikające z Programu Nauczania
Lekcje, na które przychodzą uczniowie chcący pogłębić wiedze z języka niemieckiego jako języka
mniejszości różnią się od lekcji języków obcych swoją forma i tematyka. Młodzież gimnazjalna
ma możliwość
przygotowania i prowadzenia różnych np.: ulubionych tematów (stereotypy,
typowe potrawy, święta, piłka nożna i drużyny ligi niemieckiej, niemieckie marki samochodowe,
regiony, dialekty, tradycje, zwyczaje, muzyka i muzycy, film, wynalazki, itd. Nauczyciel prowadzący
dociera do uczniów poprzez realizacje programu, stosując metody aktywizujące i komunikatywne. Na
lekcjach stosowane są zróżnicowane techniki, aby nie znudzić uczniów. Dobrą formą realizacji
programu jest również praca z plakatem, obrazkiem, filmem lub innymi bodźcami inspirującymi ucznia
do mówienia, pisania , czytania i słuchania. Stosuje również gry dydaktyczne i językowe, które
przygotowują również uczniowie (np. realizacja metody projektu edukacyjnego). Dobrze sprawdza się
także korzystanie z wielu metod podczas jednej lekcji, która przebiega wtedy dynamicznie i dociera do
wszystkich uczniów, bez względu na typ uczenia się. Uczeń , który nie jest ogarnięty monotonia lekcji
chętnie się otwiera i współpracuje z nauczycielem. Podczas pracy na lekcji utrwala on i powtarza
materiał tematyczny oraz rozwiązuje problemy robiąc to całkowicie podświadomie. Uczeń staje się
kreatywny, obserwuje, porównuje i automatycznie zaczyna sam tworzyć. Oprócz metody aktywizującej
i komunikatywnej doskonale sprawdza się również wprowadzanie elementów dramy. Odgrywanie
scenek i ról wpływa na pobudzenie fantazji oraz stwarza możliwość zastosowania poznanego
słownictwa. W ten sposób można bardzo dobrze wskazać na elementy realioznawcze, którymi różnią się
nasze kultury. Ważnym elementem, który jest stosowany na lekcji mniejszości są materiały autentyczne,
takie jak: mapy, plany miast, bilety, znaczki, banknoty, rozkłady jazdy metra i innych środków
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lokomocji, ogłoszenia, instrukcje obsługi, druki reklamowe, mapy pogodowe, itp.
Materiały te przybliżają uczniom realia, które w przyszłości mogą ułatwić im, np. pobyt w Niemczech.
Nieodzownym elementem współczesnej szkoły niezależnie od nauczanego przedmiotu jest stosowanie
technologii informacyjno – komunikacyjnej. W przypadku języka mniejszości warto łączyć
doskonalenie przedmiotowe z rozwijaniem kompetencji języków obcych.

2. Programy nauczania i podręczniki
W szkole podstawowej dla klas 2, 5 i 6 jest realizowany program w ramach Postawy Programowej
„Punkt” (autor – Anna Potapowicz).
Podręczniki również „ Punkt dla klasy 5 i 6”
W gimnazjum realizowany jest Program Nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej – III etap edukacyjny. Autorzy – Martin Cichoń, Anna Czyszczonik, Agata Makiola, Elżbieta
Wydra.
Podręczniki wykorzystywane na lekcjach – Aha Neu 3a, 3b, Dachfenster 2 i 3, Gramatyka
dla gimnazjum – Magdalena Ptak, Lebensgeschichte – opowiadania.

Schloss in Bad Muskau / Zamek w Parku Mużakowskim
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Vortrag: kurze Geschichte des Schlosses in Saabor
und Schicksal seiner Besitzer (Autorin: Prof. Bogumiła Burda)
Ein der interessantesten Orte in der Nähe von Grünberg ist Saabor oder auch Sabir. Die Geschichte des kleinen
Ortes ist aber nicht nur regional, sondern ist sehr mit der „großen Geschichte“ verbunden. Hier gibt es nur ein paar
Informationen über reiche Vergangenheit von Saabor und über das Schicksal seiner Besitzer.
I.
Gründung des Dorfes und seine früheren Namen: Sabir, Saborin, Saabar, Zabór, Za borem, Zabor.
II.
1556 – Verleihung des Stadtrechtes – Markflecken – Saabor hat einige komerziellen Rechte
bekommen. Bewohner von Saabor haben sich in dieser Zeit auch mit dem Salzsieden beschäftigt.
Schon im 16. Jahrhundert befand sich Saabor im Besitz der Familie von Dyhem, die das Schloss bis zur Hälfte
des 17. Jahrhunderts verwaltete. Später hat Baron Maximilian von Montani dieses Landgut gekauft. Weitere
Besitzer oder eigentlich Verwalter waren: Königsverwalter Georg Ernst Pfister, Johann Friedrich von Blumenthal
– Hauptkriegskommissar vom Kaiserhof. Dann bekam das Schloss und Landgut von Johann Heinrich Dünnewald
gegeben.
III.
1677 hat Johann Heinrich Dünnewald, Besitzer von Schloss und Ort, ehemaliger Kaisergeneral
der Kavallerie, Held des Krieges mit Türken Umbau des Schlosses angefangen. Es war eigentlich
Wiederaufbau nach dem Brand. Der Schlossbesitzer hat einige Nachbardörfer gekauft. In der Familie
Dünnewald war Saabor bis 1718 (Nach dem Tod von Johann Heinrich hat sein Sohn Ludwig
es geerbt). Leider waren die Jahren, in denen Ludwig Saabor verwaltete, keine guten Zeiten für das
Gut und das Schloss.
Dann hat das Schloss wieder seinen Besitzer gewechselt; alles wird durch Kaiser Karl VI. Habsburg übernommen
geleitet. Es war ungünstige Zeit für Bewohner von Saabor. Leibeigenschaft wurde vergrößert, es ist zur
Konfiskation der Güter, Zwangsumzügen und Umsiedlungen gekommen. Das Schloss wurde dem Philip
Sinzendorf verkauft. Er war Kanzler des Kaiserhofes. Schnell hat Saabor die Besitzer gewechselt, erstmal wurde
es von Franz Pacht gekauft, der später – im Jahre 1744 – dem Friedrich August Cosel das Landgutes und das
Schloss verkaufte.
IV.
Friedrich August Cosel, der neue Besitzer des Schlosses, war ein unehelicher Sohn des polnischen
Königs – Augusts II. des Stärken, und dadurch Stiefbruder vom Thronfolger in Sachsen, August III
von Wettin. Die Mutter von Friedrich August war und Anna Konstanz von Brockdorf, primo voto
Hoym (ihr Mann war sächsischer Minister Adolf Magnus Hoym). Anna Hoym hat August II. Stärken
auf einem Ball, der von seiner Frau im Januar 1704 organisiert wurde, kennen gelernt. Der Charme
von Anna war ungeheuer. August II. hat zur Trennung von Anna Konstanz geführt und sie ist seine
offizielle Mätresse geworden. Dann hat der König zu ihrer Scheidung geführt und ihr den Grafentitel
gegeben – deshalb ist Anna Konstanz als Gräfin Cosel bekannt. Ihre Kinder hießen Cosel, weil sie
nie von August II. anerkannt wurden. Sie konnten den Thron nicht erben, obwohl der Herrscher
ihnen ein entsprechendes Vermögen gesichert hat. Gräfin Cosel hatte drei Kinder: Augusta
Konstantina, Friedriche Alexandra und Friedrich August, der später General der Infanterie wurde.
Der Sohn von August II hat 216 Tausend Gulden für Saabor. bezahlt. Das war eine riesige Summe,
aber so wie so hat er Probleme und Sorgen nicht vermieden. Er war ein unerlässliger Sohn
von August II, als Zecher und Raufbold bekannt. Außerdem war er sehr verschwenderisch.
1745 hat man die Wiederaufbau des Schlosses nach einem Brand begonnen.
Schicksal des Schlosses, und eigentlich Schicksal seines Besitzers waren gleich seinem Charakter. Er hat sich
1747 und 1767/68 auf Schlägereien eingelassen. Sehr bekannt war ein Säbelduell mit dem Marquis Duniver,
der gejagt hat und gemeint hat, dass Trophäen seine sind. Friedrich August hat anders gemeint und im Duell
den Marquis verletzt, der infolge dessen in Dresden gestorben ist. Während des Siebenjährigen Krieges war
Friedrich August im Hof in Warschau . In dieser Zeit stationierten in Saabor russische Soldaten. Einige Jahre
später hatte er wieder einen Konflikt mit dem Besitzer nachbarlicher Orte, dem Herrn von Golz. Der Streit hat auf
einer Lichtung zwischen Saabor und Prittag stattgefunden. Diesmal war von Golz im Fechten besser als Friedrich
August, der nach den Verletzungen im Jahre 1770 gestorben ist und in der Kapelle in Loos begraben. Das Schloss
hatte kein Glück mit der Familie Cosel. Einer der Söhne von Friedrich August, Gustav Ernest Cosel, war seinem
Vater sehr ähnlich. Er hat den gleichen Lebensstil geführt, was leider bald dem Verlust des Vermögens ergab.
Ähnlich hat ein nächster Besitzer, Graf von Schlabrendorf, getan.
Fortsetzung folgt…
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Wykład: Krótka historia Pałacu w Zaborze
i losy jego właścicieli (autor: prof. Bogumiła Burda)
Jedną z najciekawszych miejscowości leżących nieopodal Zielonej Góry jest Zabór, czy może Sabir.
Historia tej niedużej miejscowości jest nie tylko lokalna, ale w wielu momentach styka się z wielką „Historią”.
To tylko kilka informacji o bogatej przeszłości Zaboru, losów jej właścicieli.
I.
założenie osady i nazwa: Sabir, Saborin, Zabor, Za borem, Zabór.
II.
1556 rok – nadanie praw miejskich – Markflecken – miejscowość Zabór uzyskało pewne prawa
handlowe. Mieszkańcy Zaboru zajmowali się w tym czasie dodatkowo warzeniem soli.
Już w XVI wieku Zabór znalazł się w posiadaniu rodziny von Dyhern, która zarządzała pałacem aż do połowy
XVII wieku, następnie majątek kupił Maksymilian baron von Montani. Dalszymi właścicielami, a właściwie
administratorem był zarządca królewski Georg Ernst Pfister, dalej to Johann Friedrich von Blumenthal,
główny komisarz wojenny przy dworze cesarskim. Niestety pałac i majątek przeszedł we władanie Johanna
Heinricha Dünnewalda.
III.
W 1677 roku właściciel pałacu i miejscowości Johann Heinrich Dünnewald, cesarski generał
kawalerii, bohater wojny z Turkami, rozpoczął przebudowę pałacu, a właściwie jego odbudowę
po pożarze. Właściciel pałacu kupił kilka przyległych wsi. W rodzinie Dünnewald Zabór był
do 1718 roku (zarządzał nim po śmierci swego ojca Johanna Heinricha, Ludwig). Niestety
lata rządów nie sprzyjały rozwojowi majątku i pałacu.
W tym czasie pałac ponownie zmienia właściciela, przechodzi on pod zarząd cesarza Karola VI Habsburga.
Był to niesprzyjający czas dla mieszkańców Zaboru, została zwiększona pańszczyzna, dochodziło do konfiskaty
dóbr i przenoszenia i przesiedlenia. Znowu pałac zostaje sprzedany Filipowi Sinzendorfowi. Pełnił on stanowisko
kanclerza dworu cesarskiego. W rękach Sinzendorfa Zabór był bardzo krótko i znowu zmienił właściciela,
tym razem został zakupiony przez Franciszka Pachta, który sprzedał posiadłość Fryderykowi Augustowi Cosel.
IV.
Od 1744 roku właścicielem został Fryderyk August Cosel. Był on nieślubnym synem króla Polski –
Augusta II Mocnego, przyrodnim bratem następcy, Augusta III z dynastii Wettinów
i Anny Konstancji von Brockdorf, primo voto Hoym (jej mężem był saski minister Adolf Magnus
Hoym). Anna Hoym Augusta II Mocnego poznała w na balu zorganizowanym przez jego żonę
w styczniu 1704. Urok Anny Hoym był olbrzymi. August II doprowadził do separacji małżeństwa
Hoymów i Anna Konstancja została „oficjalną metresą” królewską. Następnie król doprowadził
do rozwodu Anny Konstancji i ofiarował jej tytuł hrabiowski – stąd Anna Konstancja znana jest
jako hrabina Cosel i jej dzieci nosiły nazwisko Cosel, nigdy nie zostały uznane w pełni przez
Augusta II, nie mogły dziedziczyć tronu, choć władca zabezpieczył ich stan posiadania. Hrabina
Cosel miała troje dzieci: Augusta Konstantyna, Fryderyka Aleksandra i Fryderyk August, który
został później generałem piechoty z dobrym uposażeniem. Za Zabór, syn Augusta II, zapłacił 216
tys. guldenów. Była to ogromna suma, ale i tak nie ustrzegł się problemów i kłopotów. Był
nieodrodnym synem Augusta II, znany był jako hulaka i zabijaka, przy czym był bardzo rozrzutny.
W 1745 roku rozpoczęto odbudowę pałacu po pożarze, który strawił częściowo budynek,
zabudowania folwarczne i browar pałacowy.
Losy pałacu, a właściwie właściciela były równe jego charakteru. Wdawał się w pojedynki, w 1747 i 1767/68.
Bardzo znany to pojedynek na szable, w tym z markizem Duniver, który polował w dobrach Fryderyka Augusta i
uważał, że trofea są jego, inaczej rozumował Fryderyk August, który niestety ranił markiza, zmarł w Dreźnie. W
czasie wojny siedmioletniej Fryderyk August przebywał na dworze w Warszawie, w tym czasie w Zaborze
stacjonowały wojska rosyjskie. W kilka lat później wdał się ponownie w konflikt (jak u Fredy o granice, miedzę)
z właścicielem sąsiadujących miejscowości, von Goltzem. Spór miał miejsce na polanie między Zaborem
a Przytokiem. Tym razem, niestety lepszym we władaniu szablą był von Golze, który ranił Fryderyka Augusta,
ten zmarł w 1770 roku i został pochowany w kaplicy kościelnej w Łazach. Pałac nie miał szczęścia do rodziny
Cosel, syn Fryderyka Augusta, Gustaw Ernest Cosel, był odwzorowanym jego „modelem”, który prowadził
podobny styl życia i niestety doprowadził do utraty majątku, podobnie uczynił jego następny właściciel –
hrabia von Schlabrendorf.
Ciąg dalszy nastąpi…

Der berufliche Austausch möglich nur mit Grundkenntnissen
in allgemeinbildenden Fächern über das Gastland.

Die Schüler unserer Schule in Rahmen des Unterrichts- Deutsch als Minderheitssprache haben
die Möglichkeit, die Fähigkeiten und Kenntnisse, nicht nur allgemeinbildende, sondern auch Fachkenntnisse
zu erweitern. Die Schüler in der Vorbereitungsphase vor dem beruflichen Praktikum realisieren
in diesem Unterricht Lerninhalte in Geschichte, Erdkunde und Kultur des Gastlandes.
Bericht- beruflicher Austausch –Ausbildungsprofil- Gestalter
Am 18. April haben wir ein Praktikum in Fürstenwalde begonnen. In der ersten Woche haben wir
Unterrichtsstunden in der Schule OSZ-Spree Palmnicken besucht und hospitiert. Aber wir haben
vor allen am Unterricht teilgenommen und ihn miterlebt. Wir haben z.B. an Recht, Kunst, Informatik, Musik,
Architektur, Fremdsprache teilgenommen und haben praktische Computerprogramme kennen gelernt.
In der zweiten Woche haben wir praktisch gearbeitet. Wir haben unsere Kenntnisse in Kunst, Drucken,
Zeichnen und Farben erweitert. In dieser Woche haben sich die Abiturklassen von der Schule verabschiedet
und jeden Tag anders gestaltet.
Unsere Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten besteht aus 2 Qualifikationen, A26 und A27.
Diese Kenntnisse haben wir praktisch geübt.
Die erste A26 heißt „Verkauf der Werbedienstleistungen und Werbeprodukte“ und umfasst
vor allem Vorbereitung und Erstellung des Angebots dieser Werbemaßnahmen. Die Schüler müssen
Methoden der Preiskalkulationen anwenden können und Angebote erstellen. In Rahmen dieser Qualifikation
müssen sie noch den Vertrieb von den Werbemaßnahmen vorbereiten und durchführen.
D.h. Verkaufsgespräch durchführen können, den Verkauf laut Marketingstrategie planen und durchführen,
die Bestellungen und Aufträge realisieren, die ganze Dokumentation führen und entsprechende
Computerprograme anwenden können.
Die Qualifikation A27 heißt „Organisation und Durchführen von Werbekampagnen“. Hier müssen
die Schüler die Ziele der Werbung bestimmen; entsprechende Werbemaßnahmen wählen; die nötigen Daten
zur Realisierung der Werbung sammeln, entsprechende Gesetze anwenden können.
Dank diesen Übungen haben wir unsere Kenntnisse vervollkommnt. Täglich nach dem Unterricht haben wir
Freizeit gehabt und in dieser Zeit sind wir spazieren gegangen, zu Bowling gegangen, haben wir
auch Fahrradausflüge oder Nordic Walking organisiert. Am Abend haben wir gegrillt. Wir haben auch
Ausflüge nach Berlin gemacht, die Stadt besichtigt und das Deutsche Technikmuseum besucht. Dieses bietet
eine Vielzahl an interessanten und überraschenden Einblicken in die Kulturgeschichte der Technik.
Wir haben uns selbst überzeugt! Wir haben viele Ausstellungen gesehen. Alles war sehr interessant.
Viele Modelle der Flugzeuge und Schiffe sind uns in der Erinnerung geblieben.
Beeindruckend war auch unsere Reise nach Potsdam. Dort haben wir Filmpark Babelsberg -ein Teil
der modernen Medienstadt Babelsberg besichtigt. Die magische Welt von Film und Fernsehen wurde
uns in faszinierenden Kulissen oder bei der geführten Besichtigung präsentiert. Während der spektakulären
Stuntshow wurde die Filmwelt lebendig. Für ultimativen Nervenkitzel sorgte das 4D-Actionkino.
Interessant war es auch, dass zu dieser Zeit in der Schule auch die Schüler aus Kaliningrad – wir haben auch
trinationale Freundschaften angeknüpft.
Die zwei Wochen sind schnell vergangen, aber der Aufenthalt hat uns viel Spaß bereitet.
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Wymiana zawodowa możliwa tylko z wiedzą ogólnokształcącą o kraju goszczącym
Uczniowie naszej szkoły realizując zajęcia języka niemieckiego w ramach przedmiotu język mniejszości
narodowej
j.
niemiecki
mają
możliwość
rozwijania
dodatkowych
umiejętności
i wiadomości, nie tylko ogólnokształcących, ale również zawodowych. Uczniowie przygotowując się
do stażu zagranicznego realizują w ramach zajęć z tego przedmiotu treści z historii, geografii i kultury kraju
goszczącego.
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy-sprawozdanie z praktyki.
Dnia 18 kwietnia uczennice klasy technik organizacji reklamy rozpoczęły 10-dniowe praktyki
w Fürstenwalde.
Na praktykach zdobywaliśmy potrzebną wiedzę z kwalifikacji A.26: „Sprzedaż produktów i usług
reklamowych”, taką jak:
- Przygotowanie prezentacji produktu z wykorzystaniem programu komputerowego,
- korzystanie z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług
reklamowych, m.in. Adobe Ilustrator
- realizowanie zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe.
W drugim tygodniu praktyk uczęszczałyśmy na zajęcia praktyczne, na których szkoliłyśmy swoje
umiejętności rysunku i tworzenia szkiców. Uczyłyśmy się także łączyć w odpowiedni sposób kolory.
Ponadto dzięki praktykom zdobyłyśmy nowe umiejętności przydatne w kwalifikacji A.27, takie jak:
- prezentacja informacji reklamowych oraz określanie ich przydatności do wykonania reklamy,
- wykorzystanie programu komputerowego w trakcie prac projektowych,
- dobór nośników i mediów do przyjętej strategii reklamy,
- stosowanie przepisów prawa oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej, dotyczącej emisji reklamy
w mediach.
W pierwszym tygodniu uczęszczałyśmy na hospitację zajęć w szkole goszczącej OSZ – Spree Palmnicken,
co miało na celu zapoznanie nas z funkcjonowaniem niemieckiej szkoły o podobnym charakterze jak nasza,
wdrożenie w specyfikę zajęć i przygotowanie do zadań indywidualnych zaplanowanych na przyszły tydzień.
Na lekcjach oprócz samej hospitacji zajęć i porównania treści kształcenia z naszymi, przede wszystkim
aktywnie uczestniczyłyśmy w ich przebiegu i wykonywałyśmy różne zadania. Brałyśmy udział
m. in. w zajęciach z prawa, sztuki, informatyki, muzyki, architektury, języków obcych oraz zdobywałyśmy
praktyczne umiejętności w zakresie wyboru środków reklamowych, pracy z kamerą, aparatem
fotograficznym i praktycznymi programami komputerowymi. Nasz pobyt zbiegł się również z ostatnim
tygodniem szkoły dla tegorocznych abiturientów działu gimnazjalnego. Każdy dzień aranżowali
pod „innym hasłem” przebierając się i uatrakcyjniając lekcje oraz przerwy uczniom i nauczycielom
różnymi psikusami, a ostatni dzień szkoły uwieńczyli zorganizowaniem nocnego campusu oraz miniwidowiska pożegnalnego dla nauczycieli i kolegów z młodszych klas.
Codziennie po zajęciach w szkole czas wolny był wykorzystywany na rozmaite zajęcia takie jak spotkania
integracyjne ze wspólnym muzykowaniem, ogniska, gra w kręgle, spacery po Fürstenwalde, wycieczki
rowerowe i Nordic Walking po okolicy, ale również wyjazdy do Berlina połączone ze zwiedzaniem
najważniejszych punktów miasta oraz np. Berlińskiego Muzeum Techniki. Oferuje ono mnóstwo
interesujących i zaskakujących wystaw o historii techniki. Sami się o tym przekonaliśmy! Spędziliśmy
tam dużo czasu. Zobaczyliśmy wiele eksponatów. Wszystko było bardzo interesujące. Najbardziej w pamięci
zostały nam modele samolotów i statków.
Również wybraliśmy się do Poczdamu, gdzie zwiedzaliśmy Babelsberg- jeden z kompleksów nowoczesnego
miasteczka mediów. Zajrzeliśmy sami albo wraz z asystentami zza kulisy magicznego świata filmu
i telewizji. Dreszczyk emocji dostarczyła nam wizyta w kinie 4D. Spektakularne pokazy kaskaderskie,
ożywiły świat filmu.
Ciekawym doświadczeniem był również fakt, że nasz pobyt przebiegał równolegle do wizyty uczniów
i studentów z Kaliningradu, co pozwoliło nam nawiązać trójstronne kontakty międzynarodowe.

Iwona Wysocka

Maifest in Saabor 2016
Am 21.05.2016 hat unser alljährliches Maifest in der Ortschaft Saabor stattgefunden. Die Veranstaltung
haben wir zusammen mit der Gemeinde Saabor organisiert. In dieser Gemeinde wird die Sprache
der Minderheit (d.h. die deutsche Sprache) ab dem Schuljahr 2016/2017 in der Grundschule
(ab der vierten Klasse) und Gymnasium (ab der ersten Klasse) gelehrt.
Die Gemeinde wird von vielen Autochthonen und ihren Familien bewohnt. Dank der bisherigen vieljährigen
Zusammenarbeit der ehemaligen Einwohner deutscher Abstammung mit der Sozial-Kulturellen der
Deutschen Minderheit in Grünberg, deren Vertreter Ryszard Bigaj ein Mitglied des örtlichen Gemeinderates
ist, schien uns die Auswahl dieses Ortes für die Veranstaltung unseres Festes begründet. In der Gemeinde
Saabor befinden sich zahlreiche wertvolle Sehenswürdigkeiten, im Besonderen ein Barockpalast aus dem 17.
Jahrhundert (dessen Geschichte wir in dem in der vorliegenden Ausgabe veröffentlichten Artikel von Prof.
Bogumiła Burda beschreiben).
Das Maifest schätzen wir als äußerst gelungen ein, weil auf der Szene vor dem Palast Bands Vanessa and
Sorba und Grünberger Band aufgetreten haben. In der zweiten debütierte aus diesem Anlass gemeinsam mit
uns mit dem Spielplan der deutschen und polnischen Lieder Solistin Eleonora von Vanselow. Ihr Aufritt fand
einen allgemeinen Beifall bei dem gesammelten Publikum. Darüber hinaus ließen sich Schüler
aus dem Schulenkomplex in Saabor von ihrer guten Seite kennenlernen, indem sie viele artistische Auftritte,
die sich an die deutsche Kultur bezogen, dargestellt haben.
Um die Szene hat man Zelte ausgebaut, in denen sich Ämter einzelner Ortsvorsteher aus der Gemeinde
Saabor und unsere Gesellschaft präsentiert haben. In Rahmen dieser Möglichkeit haben wir Einwohner
der Gemeinde mit unseren Aktivitäten durch das Verbreiten von Exemplaren der Zeitung Grünberger
Monatsblatt bekannt gemacht. Auf unserem Stand hat Herr Roland Hellman (Mitglied der Gesellschaft)
die neusten Ausgaben von seinen Büchern Zielona Góra – Moje ulubione miasto (Grünberg –
meine Lieblingsstadt) und Ziemia Lubuska – zielona, sympatyczna, warta zachodu (Lebuser Land – grün,
lebenswert, liebenswert).
Außerdem hat ihre Fähigkeiten und Berufserfahrung regionale Abteilung der freiwilligen Feuerwehr gezeigt.
Bei dieser Gelegenheit hat der Gemeindevorsteher Herr Robert Sidoruk zum Schluss den verdienten
Teilnehmern der Vorführung Auszeichnungen und Diplome verliehen. Mit den Diplomen wurden auch
die Schülerinnen aus dem Schulenkomplex in Saabor hervorgehoben, die zuvor die Gemeinde
in den artistisch-kulturellen Wettbewerben auf Landesebene repräsentiert haben, indem sie dabei
gute Ergebnisse erreicht haben.
Im Anbetracht der großen Bedeutung solcher Treffen (aufgrund ihrer integrativen Funktion)
und der Möglichkeit, mit der lebendigen deutschen Kultur Kontakt zu haben, schätzen wir das Fest
als äußerst gelungen ein. Wir klammern uns auch an die Hoffnung, dass die Zusammenarbeit zwischen
der Gemeinde und der Gesetz weiterhin blühen wird.
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Dnia 21.05.2016 w miejscowości Zabór odbyła się nasza doroczna Majówka. Imprezę zorganizowaliśmy
wspólnie z gminą Zabór. W gminie tej od roku szkolnego 2016/2017 będzie nauczany w szkole podstawowej
i gimnazjum w klasach od czwartej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum język mniejszości
narodowej, tj. język niemiecki.
Gminę tą zamieszkuje wielu autochtonów i ich rodziny. Dzięki dotychczasowej wieloletniej współpracy
byłych mieszkańców narodowości niemieckiej z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości
Niemieckiej w Zielonej Górze, którego reprezentant Ryszard Bigaj jest członkiem tamtejszej Rady Gminy,
wybranie tego miejsca na nasze święto wydawało nam się zasadne. W gminie Zabór znajduje się wiele
cennych zabytków, a w szczególności XVII-wieczny barokowy pałac (którego historię opisujemy
w opublikowanym w niniejszym numerze artykule autorstwa prof. Bogumiły Burdy z Uniwersytetu
Zielonogórskiego).
Majówkę oceniamy jako nadzwyczaj udaną, gdyż na scenie przed pałacem wystąpiły zespoły Vanessa
i Sorba oraz Grünberger Band, w którym to z tej okazji zadebiutowała wspólnie z nami w repertuarze
niemieckich i polskich piosenek solistka Eleonora von Vanselow. Występ jej spotkał się z bardzo dużym
aplauzem zebranej publiczności. Ponadto z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół
w Zaborze, wykonując liczne występy artystyczne nawiązujące do kultury niemieckiej.
Wokół sceny rozstawiono namioty, gdzie prezentowały się poszczególne sołectwa gminy Zabór oraz nasze
Towarzystwo. W ramach tego zaznajomiliśmy mieszkańców gminy z naszą działalnością poprzez kolportaż
egzemplarzy gazety Grünberger Monatsblatt. Na naszym stanowisku p. Roland Hellman (członek
Towarzystwa) przedstawił także najnowsze wydania książek swojego autorstwa pt. Zielona Góra –
Moje ulubione miasto (Grünberg – meine Lieblingsstadt) oraz Ziemia Lubuska – zielona, sympatyczna,
warta zachodu (Lebuser Land – grün, lebenswert, liebenswert).
Ponadto swoje umiejętności oraz doświadczenie zaprezentował regionalny oddział Ochotniczej Straży
Pożarnej, a przy tej okazji po zakończeniu pokazu wójt gminy Zabór p. Robert Sidoruk wręczył odznaczenia
oraz dyplomy jego najbardziej zasłużonym członkom. Dyplomami wyróżnione zostały uczennice Zespołu
Szkół w Zaborze, które reprezentowały gminę w konkursach artystyczno-kulturalnych na szczeblu
krajowym, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki.
Ze względu na duże znaczenie takich spotkań (z uwagi na ich funkcję integracyjną) oraz możliwość
obcowania z żywą kulturą niemiecką wyjazd oceniamy jako nad wyraz udany oraz żywimy nadzieję
na dalszą owocną współpracę gminy oraz Towarzystwa.
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