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Dank der Zuwendung des polnischen Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie 
 

DIE GRÜNBERGER         
           TRADITION 

1. Die grüne Stadt, die innerhalb 
Hügeln liegt, ist mit Wein vertraut. 
Und Weinreben gibt’s da genug, 
die den Ruf der Stadt machen laut. 
  

Refrain:           
Zielona Góra,.... das Grünberg 

            Die Stadt mit alter Tradition. 
Zielona Góra – in dieser Stätte 
war Weintradition immer schon. 

 
2.Der Bacchus ist unser Herr, 
der die Schlüssel der Stadt besitzt; 
und wurde die Wein..kanne leer – 

                        erst danach wird der... Tanz begrüßt. 
 

     Refrain:  
Zielona Góra,.... das Grünberg 

                                       Die Stadt mit alter Tradition. 
Zielona Góra – in dieser Stätte 

        war Weintradition immer schon. 
 

3.Rathaus schmückt den Rathausplatz; 
schöne Häuser umarmen ihn, 
und das Palmenhaus am Berge schaut 
sich die grünste Stadt an.  

 
Refrain:           
Zielona Góra,.... das Grünberg 
Die Stadt mit alter Tradition. 
Zielona Góra – in dieser Stätte 
war Weintradition immer schon. 

ZIELONOGÓRSKA  
TRADYCJA 

               
         1. Zielone  miasto  pośród wzgórz 

                     tradycje  winne  w  nim  od  lat 
          i  winorośli  tutaj  w  bród                            
          co  wina  dają  słodki  smak. 

    
  Refren:   
  Zielona  Góra,  Zielona  Góra 
  gród  winny  co  tradycje  ma. 
  W  Zielonej  Górze,  w  Zielonej  Górze 
  niech  ta  tradycja  wiecznie  trwa 

 
2. Tu  Bachus  patronuje  nam 
przejmując  klucze  miasta  bram 
niejeden  wina  -  wypije  dzban  
Później  ze  „świtą”  idzie  w  tan...  
 
Refren:   
Zielona  Góra,  Zielona  Góra 
gród  winny  co  tradycje  ma. 
W  Zielonej  Górze,  w  Zielonej  Górze 
niech  ta  tradycja  wiecznie  trwa 
 
         3. W  tym  mieście  piękny  ratusz  jest, 
         otacza  go  starówki  blask, 
         Palmiarnia  z  góry  –  spogląda  też          
         na  najzieleńsze  z  miast. 
 

      Refren:   
      Zielona  Góra,  Zielona  Góra 
      gród  winny  co  tradycje  ma. bis 
      W  Zielonej  Górze,  w  Zielonej  Górze

       niech  ta  tradycja  wiecznie  trwa 
 

Musik und Text: 
Bolesław Gustaw Bernaczek 

 
Übersetzer/Tłumacz: 

Jan Grzegorczyk 
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Fortsetzung folgt… 

 
I 

Loos (heute: Łaz) 
Krzysztof Fedorowicz 
Fortsetzung GM Nr. 5  u. 6/2014 

 

 

Aber zuerst durch den Dorfsweg. Vor der Kneipe ein Gedränge, Wagen kommen an, 

Leute bringen verletzte Soldaten rein. Auf  Skiern kommt der achtzehnjährige Julian aus 

Saabor: 

- Ich kehre aus der Stadt zurück, ich bin wie gegen den Strom gefahren, indem ich 

eine ganze Menge von Transporten mit Möbeln und Heu für Pferde passierte, an 

der  Kreuzung vor Loos haben mich Soldaten nicht weiterlassen. 
 

Ich habe  hartnäckig darauf bestanden 

weiter zu fahren, von hier aus ist es doch 

näher.. 

Ernst hat auf der Zunge die Frage 

„näher zu was?“ und sieht klar, dass 

dieses Streben keinen Sinn hat. Alle sind 

auf den Zufall angewiesen, das Wort 

„Haus“ verliert gewaltig seine Bedeutung. 

Von der Brennerei, die sich oberhalb des 

Dorfes befindet, kommt eine 

Maschinengewehrsalve. Alle verstecken 

sich in der Kneipe. Mit Geschrei und 

lauten Diskussionen vergehen lange 

Stunden. Der Schnee fällt immer stärker 

nieder. Sie kommen heraus, um den auf 

der Straße stehenden Wagen in die 

Scheune hineinzustopfen. In diesem 

Moment kommen Schlitten mit  Robert , 

Julians Vater. Er hatte viel Glück: morgens 

fuhr er nach Sawade (heute: Zawada) 

sechs Offiziere, aber zu diesem Zeitpunkt 

waren da schon die Russen, die am frühen 

 
Morgen die Oder in Tschicherzig (heute: Cigacice) passierten und am selben Tag bis nach 

Altkessel (heute: Stary Kisielin) gelangten. 

Wenn ein Schneesturm die Sicht auf wenige Meter beschränkt, scheint eine Straße 

nicht zu existieren. Robert und Julian auf dem Schlitten, der durch einen jungen Wallach 

gezogen wird, fahren ins Nichts. Als sie sich zwischen den Feldern befinden, werden sie 

vom Fliegergebrumm erwischt, in der Luft hängt lange noch der Abgasgeruch. 
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Ciąg dalszy nastąpi… 

I 

Loos (dzisiaj: Łaz) 
Krzysztof Fedorowicz 
Kontynuacja GM nr 5 u. 6/2014 
 
 
 Ale najpierw przez wiejską drogę. Przed knajpą tłum, zajeżdżają wozy, ludzie 

wnoszą do środka rannych żołnierzy. Na nartach pojawia się osiemnastoletni Julian 

z Saabor: 

 - Wracam z miasta. Jechałem jakby pod prąd, mijając mnóstwo transportów 

wypełnionych meblami i sianem dla koni, na krzyżówce przed Loos zatrzymali 

żandarmi i nie chcieli puścić. Uparłem się, stąd zawsze bliżej.. 

 Ernst ma na końcu języka pytanie „do czego?” i jasno widzi, że te dążenia nie 

mają większego sensu. Wszyscy są skazani na przypadek, słowo „dom” gwałtownie 

traci na znaczeniu. Od sytuowanej nad wsią gorzelni seria z karabinu maszynowego. 

Wszyscy trzej chowają się w knajpie. Wśród krzyków i głośnych dyskusji mijają 

długie godziny. Śnieg sypie coraz mocniej. Wychodzą, by stojący na drodze wóz 

wepchnąć do stodoły. Wtedy zajeżdżają sanie z Robertem – ojcem Juliana. Miał dużo 

szczęścia: rankiem wiózł do Zawady sześciu oficerów, a w tym czasie byli tam 

Rosjanie, co rankiem przekroczyli Odrę w Tschicherzig i jeszcze za dnia dotarli aż po 

Altkessel. 

 Gdy zawieja ogranicza widoczność do kilku metrów, przestrzeń zdaje się nie 

istnieć. Robert i Julian saniami ciągniętymi przez młodego wałacha ruszają w niebyt. 

Wśród pól dogania ich warkot samolotu, w powietrzu długo unosi się swąd spalin. 

 

KREIS GRÜNBERG IN SCHL. 



 

 
  

Sprachlager Dänemark 2014 
 

In diesem Jahr fand das Sprachlager in den Tagen vom 24. Juli bis 03.August 

2014 statt. Von unserer Gesellschaft nahmen 41 Kinder und Jugendliche, sowie 

4 Betreuer, teil. In diesem Jahr, darf man sagen, wurde von den drei miteinander 

verbundenen Hauptzielen: Erholung, Deutsch und Integration, gerade die 

Integration mit der Jugend aus den deutschen Organisationen, die in Deutschland 

und Dänemark tätig sind, besonders erreicht 

Auf dem Knivsberg wurden Zeltlager für Jugendliche aus Deutschland, Dänemark 

und Polen aufgestellt. Die Sprache, in der sich die Jugend verständigen konnte, 

war natürlich Deutsch. Die Bildungsstätte Knivsberg hat reichlich Einrichtungen, 

wo die Jugend in verschiedenen Workshops (handwerkliche, künstlerische) ihre 

Zeit auf interessante Weise verbringt. Insgesamt befanden sich in jener Zeit auf 

dem Berg rund 250 Personen, und unsere Teilnehmer waren zwischen den 

deutschen Zelten verteilt, was die Integration mit den Jugendlichen aus 

Deutschland und Dänemark sehr erleichterte. Wir müssen zugeben, dass das ein 

riesengroßes, logistisches Unternehmen seitens der Bildungsstätte–

Kulturhistorisches Zentrum war. 
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Die Jugend wohnte heuer zum ersten Mal in für viele Personen bestimmten Zelten, was 

am Beginn einige organisatorische Probleme brachte. Die Probleme wurden aber 

schnell überwunden, und als dann die Zeit kam, das Lager zu verlassen, waren alle 

traurig. Wir bedanken uns bei dem Betreuungskader für Aufsicht und Obhut. Wir sind 

froh, dass alle gesund und froh zurück kamen. Das Wetter spielte auch mit. 

Wir hoffen, wir werden auch im nächsten Jahr ein solches Lager für unsere Kinder und 

Jugend organisieren können.               

Boleslaw Gustaw Bernaczek 

 

 



 

 

 
  OBÓZ JĘZYKOWY DANIA 2014 

 

W tym roku obóz językowy w Danii odbył się w dniach 24.07-03.08.2014. Ze 

strony TSKMN Zielona Góra w obozie tym uczestniczyło 41 dzieci i młodzieży oraz 4 

opiekunów. Obóz nasz od tego roku przejął nową formę, tj. połączenia wypoczynku, 

nauki języka niemieckiego oraz integracji z młodzieżą z organizacji niemieckich 

działających w Niemczech i Danii. 

Na górze Knivsberg rozbiły się różne obozy z Niemiec, z Danii i z Polski. Językiem, 

w którym porozumiewała się młodzież, był  oczywiście język niemiecki.  Młodzież brała 

udział w różnych warsztatach, m.in. rzemieślniczy i artystyczny. Jednakże głównym celem 

tego obozu była integracja młodzieży niemieckiej z młodzieżą z mniejszości niemieckiej 

z Zielonej Góry, skupionej we wszystkich obozach. W sumie wszystkich uczestników tego 

obozu było 250 osób. Było to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne ze strony 

Bildungsstätte Knivsberg – Kulturhistorisches Zentrum.  

Formuła ta (mieszkanie w wieloosobowych namiotach) była zastosowana po raz 

pierwszy i pomimo początkowych kłopotów organizacyjnych młodzież ze smutkiem 

wyjeżdżała do Polski. Dziękujemy kadrze nauczycieli za opiekę i właściwy nadzór. 

Cieszymy się, że powrócili wszyscy zdrowi i uśmiechnięci. Pogoda także dopisała. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam także zorganizować taki obóz 

dla młodzieży zrzeszonej w naszym Towarzystwie.  

Bolesław Gustaw Bernaczek 

 

KREISERNTEDANKFEST IN ROTHENBURG  

AUF DEUTSCH UND POLNISCH 
 

Ausnahmsweise fand in diesem Jahr das Erntedankfest des Grünberger Kreises in 

Rothenburg/Czerwieńsk am 23. August 2014 statt. Zu den Festlichkeiten wurden alle 

Gemeinden des Kreises Grünberg eingeladen, dazu auch die Partnergemeinde der Stadt 

Rothenburg, nämlich die Gemeinde Drebkau aus Deutschland.  

In der Grundschule in Rothenburg wird die deutsche Sprache als Sprache der deutschen 

Minderheit unterrichtet. Man soll auch wissen, dass in dieser Gemeinde jedes Dorf einen Partner 

in Deutschland hat. Jahr für Jahr treffen sich die Partner in gemeinsamen Veranstaltungen, wo 

sie in verschiedenen Disziplinen rivalisieren, wobei die beiden Partnerortschaften zusammen eine 

Mannschaft bilden. 
Fortsetzung: S. 6 5 
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Heuer haben die Wettkämpfe folgende Ergebnisse erbracht: 

1. Platz – die Mannschaft Nietkowice-Leuthen 

2. Platz – die Mannschaft Nietków-Greifenhain 

3. Platz – die Mannschaft Bródki 

4. Platz – die Mannschaft Sudoł-Leśniów Mały 

5. Platz – die Mannschaft Płoty-Schorbus 

6. Platz – die Mannschaft Czerwieńsk-Drebkau 

7. Platz – die Mannschaft Laski-Kausche 

8. Platz – die Mannschaft Będów-Casel 

9. Platz – die Mannschaft Wysokie-Siewisch 

10. Platz – die Mannschaft Leśniów Wielki-Jesherig 

 

Auf der Dankfestbühne traten viele hervorragende Sängerbunde und Tanzgruppen vor, die in den 

Gemeinden tätig sind. In diesem Jahr gewann die Wettbewerbe wieder die Mannschaft 

Nietkowice-Leuthen. Die Gewinner wurden mit vielen Preisen und Pokalen honoriert. Unsere 

Gesellschaft hat auch für die Mannschaften der drei ersten Plätze kostbare Preise fundiert, 

natürlich dank der Unterstützung des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in 

Oppeln/Opale. 

Das Projekt wurde auch aus den Mitteln des Europäischen Regionalentwicklungsstiftung, in 

Rahmen des Grenzüberschreiteten Operationsprogramms  Pole (Lebuser Woiwodschaft)- Land 

Brandenburg 2007-2013, Fonds der kleinen Projekte, mitfinanziert, sowie auch aus Mitteln der 

Netzprojekte der Euroregion Spree-Neiße-Biber, mitfinanziert.                     

 

POWIATOWE DOŻYNKI W CZERWIEŃSKU  

PO POLSKU I PO NIEMIECKU 
 

Wyjątkowo w tym roku dożynki powiatowe odbyły się 23.08.2014r. w Czerwieńsku. Na dożynki 

te zostały zaproszone wszystkie gminy Powiatu Zielonogórskiego, a także partnerską gminę miasta 

Czerwieńsk Drebkau z Niemiec. 

W Szkole Podstawowej w Czerwieńsku prowadzone są lekcje języka niemieckiego jako języka 

mniejszości. Ponadto każda wieś należąca do Gminy Czerwieńsk posiada swojego partnera w 

Niemczech z Gminy Drebkau i rokrocznie partnerzy Ci spotykają się na wspólnych imprezach, 

gdzie rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach. Niemiecko-polskie miejscowości partnerskie 

stanowiły każda jedną drużynę. I tak przedstawiała się ostateczna klasyfikacja zespołów: 

Ciąg dalszy s. 7 
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1 miejsce – Nietkowice – Leuthen , 

2 miejsce – Nietków – Greifenhain , 

3 miejsce – Bródki , 

4 miejsce – Sudoł – Lesniów Mały , 

5 miejsce – Płoty – Schorbus , 

6 miejsce – Czerwieńsk – Drebkau , 

7 miejsce – Laski – Kausche , 

8 miejsce – Będów – Cesel , 

9 miejsce – Wysokie – Siwisch , 

10 miejsce – Lesniów Wielki – Jeserig , 

 

Na dożynkowej scenie zaprezentowało się wiele wspaniałych zespołów śpiewaczych i tanecznych 

działających w tych gminach.  

W tym roku w rywalizacji tej zwyciężyła znowu drużyna  Nietkowice-Leuthen. Zwycięzcy zostali 

uhonorowani wieloma nagrodami i pucharami. Nasze Towarzystwo ufundowało także dla 

zespołów, które zajęły 3 pierwsze miejsca cenne nagrody, na które dofinansowanie otrzymaliśmy z 

Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec z Opola.  

Projekt był również współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska 

(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty 

Sieciowe Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr. 

(Red.) 
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Aus meinem Sichtpunkt 
 

 
Die Arbeit 
 

Vielleicht war das der K. Marx, der zu der Auffassung gekommen war, dass „Arbeit - das ist solche Tätigkeit 

des Menschen, die zur Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaft (also nicht eigener) dient. Also das, was eine 

Frau oder ein Mann zum Wohle (und nach Entgelt) eines anderen, meist unbekannten Menschen tut, das 

heißt berufliche Arbeit. Es tut gut, einen Beruf zu haben. 

Manche Berufe sind sehr alt; unlängst habe ich im Fernsehen Herrn Miller (aber nicht den Thomas, der so 

schöne Tore in Brasilien geschossen hat, sonder den Leszek) gesehen u. gehört, wobei er auf dem zweiten 

Platz der Rangliste der ältesten Berufe, den Beruf des Politikers entdeckt hatte. Keine große Entdeckung. 

Was  das Wesen des ältesten Berufes ist, wissen alle - was ist das Wesen des zweitältesten? Ich finde: der 

Betrug. 

Der Politiker verspricht: „wenn ich an die Macht komme, schaffe ich so viele Arbeitsplätze, dass es von  

Arbeitslosigkeit keine Rede mehr sein wird; wie ich das schaffe – dies kann ich jetzt nicht verraten“. Er weiß, 

dass das, was er verspricht, unrealistisch ist, aber nach dem Wahlsieg ist ihm „alles Wurscht“. 

Es ist wirklich bewundernswert, wie gut, auch nach Jahrzehnten schlechter Erfahrungen, das obige Rezept 

immer noch funktioniert. In den Ländern, wo es keine Arbeitslose gibt (und es gibt solche!), haben es die 

Politiker deutlich schwerer; aber zum Glück können sie immer noch so etwas behaupten: „alles, was ein 

Mensch macht, kann (theoretisch) ein Anderer besser machen“. Ist es nicht wahr ?    

 

Juli 2014          

Jan Grzegorczyk      
 

Praca     
 

Być może był to K. Marx, który zdefiniował pracę jako taką działalność człowieka, która służy zaspokojeniu 

potrzeb społecznych, czyli nie własnych, osobistych. Czyli to, co czyni pewna pani, albo pewien pan, dla 

dobra (ale za opłatą) innego, najczęściej nieznanego człowieka, nazywa się pracą zawodową. Dobrze jest 

mieć zawód. 

Niektóre zawody są bardzo stare; niedawno widziałem i słuchałem w telewizji pana Miller’a (ale nie Thomasa 

Müller’a, który takie piękne gole w Brazylii strzelał), który mówił, że na  drugim miejscu na liście najstarszych 

zawodów znajduje się zawód polityka. Żadne wielkie odkrycie. 

Jaka jest istota najstarszego zawodu - wiedzą wszyscy, a co jest istotą drugiego zawodu na tej liście ? Ja 

uważam, że oszustwo; 

Polityk obiecuje: „gdy ja dojdę do władzy, to stworzę tyle miejsc pracy, że o bezrobociu nie będzie się już 

więcej mówić; jak to stworzę – tego teraz nie mogę zdradzić”. On wie, że to, co obiecuje, jest nierealne, ale 

po zwycięstwie wyborczym będzie mieć to wszystko „gdzieś”. 

To jest naprawdę godne podziwu, jak dobrze sprawdza się powyższa recepta, mimo dziesiątków lat złych 

doświadczeń. W krajach, gdzie nie ma bezrobotnych (a są takie kraje!) politycy mają wyraźnie trudniej, ale 

na szczęście mogą oni zawsze jeszcze coś takiego stwierdzić: „wszystko, co czyni jeden człowiek, może 

(teoretycznie) ktoś inny zrobić lepiej”. Czyż to nie prawda ? 

 

Lipiec 2014 r.  
          Jan Grzegorczyk 
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XV TURNIER DER PARTNER 
GEMEINDE 

PL CZERWIENSK – DE DREBKAU 
XV TURNIER GMIN PARTNERSKICH 

2014 
[ERNTEFEST DES KREISES GRÜNBERG 

DOŻYNKI POWIATU 
ZIELONOGÓRSKIEGO] 

 

Fotos: B.G.Bernaczek 
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