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Schlesierland 
an der schönen Oderstrand, 

besungen und benannt, 
Du bist mein Heimatland. 

All deine Kinder sind verbannt, 
die Wellen und Wälder rauschen wie eh und je. 

Auf den sanften Hügeln blüht der Klee, 
die Heimat ist so fern, in Herzen doch so nah, 

davon zu träumen ist wunderbar. 
Da, wo deine Wurzeln sind, 
wo dich der Nachbar grüßt, 

wo dich die Menschen lieben, 
da bist du daheim. 

In der Fremde wirst du immer ein Fremder sein. 

Kochana Kraino Śląska 
nad Odry brzegiem pięknym, 

opiewana, wspominana, 
Ty jesteś mym krajem ojczystym. 

Wszystkie Twoje dzieci skazano na wygnanie, 
fale i lasy szumią jak dawniej. 

Na łagodnych pagórkach kwitnie koniczyna, 
Ojczyzna tak daleko, w sercu jednak tak blisko, 

cudownie jest marzyć o niej. 
Tam, gdzie są Twoje korzenie, 

gdzie sąsiad Cię pozdrawia, 
gdzie ludzie Cię kochają, 

tam jesteś u siebie, 
na obczyźnie pozostaniesz zawsze obcym. 

 

Kochana Kraino Śląska 

Erich Mutschke 

 

 



Deutschunterricht als Minderheitensprache 
im Komplex der öffentlichen Schulen in Lugknitz/Łęknica im Schuljahr 2015/16 

- Teil II 
 

 
3. Zusammenarbeit mit Schulen in Deutschland 

 
In Lugknitz besteht große Nachfrage nach der deutschen Sprache, und die unmittelbare Lage 
an der Grenze zu Deutschland erleichtert eine rege Mitarbeit mit den Partnern aus dem 
Nachbarland. Dank dessen nehmen die Schüler der Grundschule, die Deutschunterricht 
als Minderheitensprache bekommen, in den schon gut entwickelten Arbeitsmethoden der  deutsch-
polnischen Zusammenarbeit teil. Besonders große Interesse findet der „Klub der jungen 
Detektiven“. Die Schüler der zweiten Klasse, gemeinsam mit den Altersgenossen aus der Schule 
in Bad Muskau, nehmen in verschiedenen Aktionen teil, wo auch die deutsche Polizei 
mitwirkt. Z.B. Suche nach den Einbruchsspuren, Verfolgung eines Diebes, Gestaltung 
eines Gedächtnisporträts, Spurlesen nach einem Diebstahl. Das sind reguläre Begegnungen, 
die jeden Monat organisiert werden. 
Regelmäßig funktionieren auch Projekte mit Teilnahme der 5. Klassen, wo z.B. die Schüler 
gemeinsam Festkuchen backen. Das ist wieder eine Gelegenheit, die deutschen Bräuche 
und Traditionen beim Festefeiern kennen zu lernen. 
Es werden auch gemeinsame Picknicks im Muskauer Park organisiert; dabei wird den Kindern 
die Geschichte über den Fürsten Pückler beigebracht, und beim Projekt „Wir lernen die Schätze 
des Muskauer Bogens kennen“ entsteht eine günstige Möglichkeit, die Verbindlichkeiten zwischen 
den Kindern zu stärken. 
Solche internationale Tage wie der Kindertag, der Muttertag, der Nikolaustag werden auch 
gemeinsam mit den Partnern aus Deutschland mitgefeiert.  
 
Die Schüler, die Deutsch als Minderheitensprache im Gymnasium lernen, treffen sich regelmäßig 
mit den Schülern der Partnerschulen in Krauschwitz und Boxberg. Die deutschen Schülern sind 
auch Altersgenossen der polnischen und deswegen ist das kein Wunder, dass während 
des Zusammenseins der Jugendlichen Sport und Musik die Hauptthemen der Unterhaltung sind. 
Die Kommunikationssprache ist natürlich Deutsch.  Alle sportliche Wettbewerbe finden 
wechselhaft in Deutschland und Polen statt und dürfen sich mit großem Interesse beiderseits 
der Neiße freuen. Die Rivalität ist groß, aber verläuft fair.  
Die Gymnasiasten befinden sich in einer relativ schwieriger Alterszeit und sie entscheiden 
selber über die Thematik der Begegnungen: am meisten dominiert die Musik. 
Sie spielen Musikinstrumente, besuchen gerne Musikkonzerte und singen mit Freude. 
Während der Begegnungen entwickeln sich Freundschaften und sympathische Zuneigungen, 
was den Deutschunterricht wesentlich fördert und das Kommunizieren sehr erleichtert. 
 
Zur Tradition gehört bei uns schon die alljährliche Fahrt auf einen Weihnachtsmarkt 
in Deutschland. Im vergangenen Jahr fuhren unsere Schüler nach Berlin, wo sie außer 
dem Weihnachtsmarkt auch die Hauptstadt Deutschlands mit ihren wichtigsten Denkmälern 
besichtigen konnten. Dabei hatten sie Möglichkeit, die Geschichte der Stadt kennen zu lernen; 
natürlich gab es auch genügend Zeit, Einkäufe zu machen. Solche Reisen sind ein wesentliches 
Hilfsmittel im Deutschunterricht, denn die Schüler müssen selbständig Fragen stellen, Einkäufe 
machen, durch die Stadt bummeln, und am Ende einen Bericht über den Ausflug vorbereiten. 
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4. Zusammenarbeit mit der S-KGdDM in Grünberg  
                                                                     
Die Gesellschaft der deutschen Minderheit in Grünberg organisiert verschiedene Begegnungen 
und Veranstaltungen für alle Schüler, die Deutsch als Minderheitensprache lernen.. Im jetzigen 
Schuljahr wurde wieder ein „Deutschdiktat“ für sie durchgeführt, wo sie ihre Deutschkenntnisse 
im Hörverstehen und Schrift überprüfen konnten. Dann gab es auch Gelegenheit, die neue 
Bibliothek der Universität in Grünberg, wo das Diktat stattfand, zu besichtigen. Im Diktat nahmen 
die Schüler der 6. Klassen der Grundschule und die der zweiten und dritten Klassen 
des Gymnasiums teil. 
 
In das Gebäude des Europäischen Gymnasiums in Grünberg, wo letztens die Adventsfeier 
veranstaltet wurde, kam auch der rotgekleidete „Heilige Nikolaus“, der für jedes Kind 
eine Bescherung mitgebracht hatte. Die Kinder und Jugendlichen nehmen in den Veranstaltungen, 
die von der Gesellschaft in Grünberg organisiert werden gerne teil, weil jede solche Begegnung 
für sie eine neue Erfahrung bringt. 
 
 

5. Deutschkurse für Erwachsene in Rahmen der deutschen Minderheit  
 
Das Interesse für die deutsche Sprache ist in Lugknitz so groß, dass am Nachmittag, als die Schüler 
schon heimgegangen sind, kommen in die Schule ihre Eltern oder sogar Großeltern, 
denn für die Erwachsenen werden auch Deutschkurse organisiert. Alle Teilnehmer der Kurse sind 
Mitglieder der S-KGdDM in Grünberg.  
In diesem Schuljahr sind sogar 3 Erwachsenengruppen entstanden. Der Unterricht wird am Montag, 
Dienstag und Mittwoch in den Stunden von 16ºº bis 17³º geführt. 
Der Schwierigkeitsgrad hängt von den bisherigen Kenntnissen und den Erwartungen 
der Teilnehmer ab. Es wird das Lehrprogramm A2 für Erwachsene realisiert. Die Teilnehmer sollen 
folgende Sprachgebiete beherrschen:  

1. Verstehen der Hörtexte, 
2. Verstehen der Lestexte,     
3. Sprechen, 
4. Schreiben. 

Der Unterricht wird sehr aktiv geführt, es dominiert die Konversation, die Teilnehmer bauen 
selbständig kurze Aussagen, versuchen Dialoge zu führen. Ebenfalls werden ins Programm 
Elemente der deutschen Kultur, die deutschen Bräuche und Traditionen  reingeführt. 
Zum Unterricht werden auch befreundete Nachbarn aus dem deutschen Ufer der Neiße eingeladen, 
was den Teilnehmern einen unmittelbaren Kontakt zu der „lebendiger Sprache“ anbietet. 
Der Unterricht für Erwachsene wird durch das ganze Schuljahr geführt.            
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Nauczanie języka niemieckiego w ramach Niemieckiej Mniejszości Narodowej 
w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy w roku szkolnym 2015/16 

- Część II 
 
 

3. Współpraca ze szkołami w Niemczech. 
Ze względu na duże zainteresowanie językiem niemieckim i położeniem nadgranicznym Łęknicy, 
szkoła prowadzi bardzo rozwiniętą współpracę z niemieckimi partnerami.  
Dzieci ze szkoły podstawowej, które uczą się języka mniejszości biorą udział w szeroko 
rozwiniętych działaniach w ramach współpracy Polsko- Niemieckiej.  
Dużym zainteresowaniem cieszy się Klub Młodych Detektywów, uczniowie klasy drugiej  
wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkoły w Bad Muskau biorą udział w rożnych akcjach z udziałem 
policji niemieckiej , takich jak szukanie śladów włamania, pościg za złodziejem, robienie portretu 
pamięciowego, zbieranie śladów kradzieży. Są to regularne spotkania, które odbywają się raz 
w miesiącu.  
Regularnie odbywają się również projekty z udziałem klas 5 , dotyczące np.: świąt- gdzie uczniowie 
pieką wspólnie ciasteczka świąteczne, poznają tradycje i obyczaje spędzania świat  w Niemczech. 
Wspólnie organizują pikniki w Parku Muzakowskim, poznają historię księcia Puklera, biorą udział 
w projekcie „ Poznajemy skarby Łuku Mużakowa”, wspólnie z partnerami Niemieckimi spędzają 
takie dni jak – Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Matki. 
Natomiast Gimnazjaliści, którzy uczą się języka mniejszości spotykają się regularnie z uczniami 
ze szkół partnerskich w Krauschwitz i Boxbergu. Partnerzy ze szkół niemieckich są ich 
rówieśnikami dlatego też głównymi tematami spotkań są sport i muzyka. Językiem komunikacji jest 
oczywiście język niemiecki. Wszystkie zawody sportowe, które odbywają się na zmianę  
raz w Polsce raz w Niemczech cieszą się dużym zainteresowaniem, rywalizacja jest duża ale bardzo 
zdrowa. Oprócz sportu uczniowie bardzo chętnie angażują się w rożne projekty muzyczne, śpiewają 
i  grają na instrumentach muzycznych, chodzą na koncerty zespołów muzycznych. Wiek uczniów 
z gimnazjum jest dość trudny i oni sami decydują o tematach spotkań w których dominuje 
zdecydowanie muzyka. W ramach tych spotkań nawiązały się przyjaźnie i sympatie co tylko 
pomaga udoskonalić umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.   
Tradycją stał się również coroczny wyjazd na targi Bożonarodzeniowe do Niemiec. W tym roku 
uczniowie z Łęknicy pojechali do Berlina, oprócz atrakcji związanych z targami świątecznymi, 
zwiedzili stolicę Niemiec, główne zabytki Berlina, posłuchali historii tego miasta. Był również czas 
na świąteczne zakupy. Tego typy wyjazdy pomagają  w nauce języka, bowiem wszyscy 
są zmuszeni samodzielnie zadać pytanie, zrobić zakupy , poruszać się po mieście oraz potem zdać 
sprawozdanie z takiej wycieczki.  
 

4. Współpraca z Towarzystwem Społeczno- Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej 
w Zielonej Górze. 

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze organizuje różne 
spotkania i imprezy dla wszystkich uczniów, którzy uczą się języka mniejszości. W tym roku 
szkolnym odbyło się już kolejne „dyktando po niemiecku” uczniowie mieli okazję zwiedzić 
Bibliotekę Uniwersytecką w Zielonej Górze, sprawdzić swoje umiejętności w zakresie pisowni i 
rozumienie tekstów słuchanych. Udział w dyktandzie wzięli uczniowie klas 6 szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum klasy 2 i 3.  
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W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie śpiewali kolędy w Europejskim Gimnazjum 
w Zielonej Górze i otrzymali prezenty od Mikołaja. 
Wszystkie dzieci i młodzież bardzo chętnie angażują się we wszystkie spotkania i imprezy 
zorganizowane przez Towarzystwo w Zielonej Górze, ponieważ  każde tego typu spotkanie 
jest przecież dla nich kolejnym, nowym doświadczeniem.  
 

5. Kursy dla dorosłych w ramach mniejszości niemieckiej. 
Zainteresowanie językiem niemieckim jest tak duże w Łęknicy, że kiedy popołudniu wszyscy 
uczniowie idą już do domu, w szkole pojawiają się ich rodzice a także dziadkowie, albowiem 
popołudniami organizowane są kursy dla dorosłych również w ramach mniejszości niemieckiej. 
Wszyscy kursanci  są członkami TSKMN  w Zielonej Górze.  
W tym roku szkolnym powstały aż 3 grupy dorosłych słuchaczy. Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 16.00 do 17.30 .  
Stopień trudności nauki języka zależy od umiejętności i oczekiwań uczestników.  
Na kursie realizowany jest program nauczania A2 dla dorosłych. Słuchacze nabywają  umiejętności 
w następujących  obszarach językowych: 

1. rozumienie tekstów słuchanych 
2. rozumienie tekstów czytanych 
3. mówienie 
4. pisanie 

Zajęcia prowadzone są w sposób bardzo aktywny, dominuje konwersacja, uczestnicy kursów 
budują samodzielnie krótkie wypowiedzi, dialogi. Poznają elementy kultury niemieckiej, tradycji 
i obyczajów sąsiadów zza Nysy. Na zajęcia zapraszani są również zaprzyjaźnieni Niemcy, co daje 
słuchaczom  styczność z żywym językiem niemieckim. Zajęcia odbywają się cały rok szkolny. 
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Fotos vom Wettbewerb in Neusalz 
Zdjęcia z konkursu w Nowej Soli 



Vortrag: kurze Geschichte des Schlosses in Saabor 
und Schicksal seiner Besitzer (Autorin: Bogumiła Burda) – Teil II 

 
 

V. Das Schloss und der Ort haben 162 Jahre lang der Familie von Schönaich – Carolath gehört 
(1783 – 1945). Der erste Besitzer war Prinz Friedrich Hans Carl von Carolath Buten, 
der das Landgut für seinen Sohn, Ferdinand gekauft hat. Leider ist Ferdinand gestorben, 
ohne einen Nachwuchs zu lassen und Saabor wurde vom Neffen des Friedrichs, auch Prinz 
Friedrich, geerbt. Dann waren folgende Besitzer von Saabor: der älteste Sohn von Friedrich 
– Ferdinand, und seit 1893 – Prinz Georg, der 1910 gestorben ist, und das Landgut wurde 
von seinem ältesten Sohn, Johann Georg Ludwig Ferdinand August übernommen. 

VI. Am 7. Januar 1907 hat Johann Georg Ludwig Ferdinand August, die Hermine Friedriche 
Luisa Ida Reiss (primo voto: von Schönaich – Carolath, dann – von Preußen) geheiratet. 
Hermine wurde am 17. Dezember 1887 in Greiz geboren, ist am 7. August 1947 
in Frankfurt an der Oder gestorben. Sie war Tochter des Prinzen Heinrich XXII von Reuß 
und Prinzessin Ida Matilda Schaumburg – Lippe. Mit ihrem Mann, Johann Georg hat sie 
fünf Kinder: 

• Prinz Hans Georg Schönaich – Carolath (geb. 3.11.1907, gest. 9.08.1943) 
• Prinz Georg Wilhelm Schönaich – Carolath (geb. 16.03.1909, gest. 1.11.1927) 
• Prinzessin Hermine Caroline Wanda Ida Luisa Feodora Viktoria Augusta 

Schönaich – Carolath (geb. 9.05.1910) 
• Prinz Ferdinand Schönaich – Carolath (geb. 5.04.1913, gest. 17.10.1973) 
• Prinzessin Henrietta Hermine Wanda Ida Luisa Schönaich – Carolath 

(geb. 25.11.1918, gest. 16.03.1972) 

Johann Georg ist 1920 gestorben und Hermine wurde Witwe mit fünf Kinder. Sein Sohn hat 
Geburtstagswünsche dem ehemaligen Kaiser Wilhelm II geschickt, der die Mutter und den Sohn 
zu Doorn eingeladen hat. Hermine war sehr schön, ihre Schönheit wurde vom Wilhelm verehrt. 
Einige Monate nach dem Tod seiner Frau – Augusta Viktoria, hat er Hermine Friedriche Luisa Ida 
geheiratet. Die waren zusammen bis zum Jahre 1941; am 4. Juni 1941 ist Wilhelm II in der Villa 
Doorn gestorben. Hermine wurde als Kaiserin von Deutschland und Königin von Preußen 
angeredet (Ihre Kaiserlihe Und Königliche Hoheit Prinzessin von Preußen). Nach dem Tod 
ihres Mannes ist sie von Doorn nach Saabor umgezogen. 

Wenn in der Hälfte Februar 1945 sowjetische Soldaten erschienen sind, war Hermine schon sehr 
krank und einsam. Das Schloss wurde von einer speziellen Abteilung der Militärpolizei 
übernommen.  Der Arzt von Hermine ist schon früher weggefahren. Anfang März wurde Hermine 
ins Militärkrankenhaus in Züllichau eingewiesen. Schon im September wurde sie nach Frankfurt 
an der Oder abtransportiert. Sie ist in eine Villa am Stadtrand untergebracht worden. Das Haus 
wurde von sowjetischen Soldaten bewacht. Laut der offiziellen Angaben ist sie mit 60, infolge 
Beendigung der Herztätigkeit,  am 12. August 1947 gestorben. Sie wurde mit ihrem Geburtsnamen 
begraben. Sie ruht im Park Sanssouici in Potsdam, in Antikentempel, u.a. neben der ersten Ehefrau 
von Wilhelm II. 

Im Schloss Saabor befand sich seit 1956 ein Präventorium gegen Tuberkulose, seit 1976 – 
Sanatorium für Kinder, und seit 1998 – Zentrum der Heilbehandlung für Kinder und Jugendliche. 
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Wykład:  Krótka historia Pałacu w Zaborze  
i losy jego właścicieli  (autor: Bogumiła Burda) – Część II 

 
 

V. Przez 162 lata pałac i miejscowość należały do rodziny – a właściwie rodu magnackiego – 
von Schönaich-Carolath (lata 1783-1945). Pierwszym właścicielem był książę Friedrich 
Hans Carl von Carolath Buten, który kupił majątek swojemu synowi – Ferdynandowi. 
Niestety zmarł nie zostawiając potomka i Zabór odziedziczył bratanek Friedricha, 
też Friedrich, książę. Kolejno właścicielami Zaboru byli: najstarszy syn bratanka – 
Ferdynand, a od 1893 roku – książę Georg, niestety zmarł w 1910 roku i wtedy to majątek 
przejął jego najstarszy syn - Johann Georg Ludwig Ferdynand August.  

VI. 7 stycznia 1907 roku Johann  Georg Ludwig Ferdynand August poślubił Herminę 
Fryderykę Luizę Idę Reiss ( primo voto: von Schönaich-Carolath, a następnie – 
von Preuβen). Hermina  urodziła się 17 grudnia 1887 roku w Greiz, zmarła 7 sierpnia 1947 
roku we Frankfurcie nad Odrą. Hermina była córką Henryka XXII Reuβ księcia księstwa 
Reuss i księżniczki Idy Matyldy Schaumburg – Lippe. Ze swoim mężem Johannem 
Georgiem, który z młodszej linii śląskich książąt Carolath-Beuthen, pana na Saabor 
(czyli na obecnym  Zaborze), miała pięcioro dzieci, byli to: 

• 1.książę Hans Jerzy Schönaich-Carolath (ur.03.11.1907r., zm. 09.08.1943r.), 
• 2. książę Jerzy Wilhelm Schönaich-Carolath (ur. 16.03.1909r., zm. 1.11. 1927r.), 
• 3.księżniczka Hermine Karolina Wanda Ida Luiza Feodora Wiktoria Augusta 

Schönaich-Carolath (ur. 09.05. 1910r.) 
• książę Ferdynand Schönaich-Carolath (ur. 5.04.1913r.,  zm. 17. 10. 1973r.), 
• 5.księżniczka Henrietta Hermine Wanda Ida Luiza Schönaich-Carolath 

(ur. 25.11. 1918r., zm. 16.03.1972r.). 

Jednak mąż zmarł w 1920 roku i Hermina została wdową z pięciorgiem dzieci. Jej syn wysłał 
życzenia urodzinowe dla byłego cesarza Wilhelma II, który zaprosił matkę i syna do Doorn. 
Hermina była bardzo urodziwą wdową, którą nie omieszkał adorował Wilhelm. Po śmierci 
swej żony – Augusty Wiktorii, w kilka miesięcy później poślubił Herminę Fryderykę Luizę Idę. 
Byli razem aż do 1941 roku (4 czerwca w Villa Doorn), kiedy to zmarł były cesarz Wilhelm II, 
Hermina tytułowana była jako cesarzowa Niemiec i Królowa Prus (Jej Cesarska i Królewska 
Wysokość księżna Prus – I.K.u.K Hoheit Prinzessin von Preußen). Po śmierci cesarza przeniosła 
się z Doorn do Zaboru. 

Jednak, gdy w połowie lutego 1945 roku na podjeździe zamkowym pojawili się żołnierze 
radzieccy, Hermina była już bardzo chora i samotna. Pałac został zajęty przez specjalny oddział 
żandarmerii wojskowej. Tylko wcześniej jej lekarz wyjechał przed nadejściem wojsk, nie udało się 
to Herminie i na początku marca umieszczono na wpół ociemniałą Herminę w sulechowskim 
szpitalu wojskowym. Jednak już we wrześniu została przewieziona do Frankfurtu nad Odrą 
(Frankfurt/Oder). Została umieszczona w willi na przedmieściu. Dom był strzeżony przez wojska 
radzieckie. Według oficjalnych danych zmarła w wieku sześćdziesięciu lat - 12 sierpnia 1947 roku 
wskutek ustania czynności serca. Pochowana została pod swoim panieńskim nazwiskiem 
Hermine Reiss. Ostatecznie spoczywa w parku Sanssouci w Poczdamie, w Antikentempel, obok 
m.in. pierwszej żony byłego cesarza. 
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Ein wichtiges Treffen 
 
 
 
Am 22. August 2016 hat ein Treffen im Sitz unserer Gesellschaft mit dem Vorsitzender VDG, Herrn Bernard 
Gaida und Frau Dr. Anna Juraschek von IFA in Stuttgart stattgefunden. Es wurde unsere Tätigkeit 
präsentiert. Wir bemühen uns um Unterstützung und Finanzierung für unsere Kulturprogramme. 
Unser Vorsitzender hat unsere Programme und Ziele den Gästen vorgestellt. Im Treffen haben  Vertreter 
des Vorstandes SKGDM und der Revisionskommission teilgenommen. Das Treffen ist in angenehmer 
Atmosphäre verlaufen. Es wurden verschiedene Ansichten ausgetauscht. Der Grünberger Band hat 
ein kleines Konzert mit deutschsprachigen Lieder über Weintraditionen in Grünberg gegeben. 
Auch ein Sänger, Herr Tomasz Pilecki, ist aufgetreten. Der Auftritt hat sich mit großem Applaus getroffen. 
Unsere Gesellschaft möchte eine Platte bespielen und dafür Finanzierung bekommen. Die Aufführung 
der Lieder hat unsere Gäste zur Unterstützung unserer Band überzeugt. 
Im Treffen hat auch Professor Sławomir Kufel teilgenommen, Dekan der Humanistischen Fakultät 
der Grünberger Universität, der von enger Zusammenarbeit der Universität mit unserer Gesellschaft 
und von zukünftigen Plänen gesprochen hat. 
Wir hoffen, dass VDG und IFA unsere Bemühungen im Bereich der Kultur unterstützen werden. 
 
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
 
 
 
 

Znaczące spotkanie 
 
 
 
22 sierpnia 2016 w siedzibie TSKMN w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z przewodniczącym VDG, 
panem Bernardem Gaidą oraz panią dr Anną Juraschek (IFA Stuttgart) w sprawie poszerzenia 
naszej współpracy.  
Przewodniczący TSKMN w Zielonej Górze przedstawił program i zamierzenia naszego Towarzystwa, 
wspomniał również o pomyśle zatrudnienia menedżera ds. zarządzania kulturą. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele Zarządu TSKMN i komisji rewizyjnej oraz jego członkowie. Spotkanie przebiegało 
w przyjaznej atmosferze. Wymieniano poglądy, a przy okazji zaprezentował się zespół Grünberger Band 
ze swoimi piosenkami wykonanymi po niemiecku, mówiącymi o winiarskich tradycjach zielonogórskich. 
Wystąpił także solista, Tomasz Pilecki. Występ spotkał się z aplauzem. Towarzystwo pragnie uzyskać 
finansowanie na wydanie płyty naszego zespołu. Wykonanie tych paru utworów przekonało 
przedstawicielkę IFA i przewodniczącego VDG do wsparcia Grünberger Band. 
W spotkaniu uczestniczył też prof. UZ  Sławomir Kufel, dziekan wydziału humanistycznego UZ, 
który mówił o ścisłej współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z TSKMN i o przyszłych zamierzeniach. 
Mamy nadzieję, że VDG i IFA wspomogą nasze działania na niwie kultury. 
 
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
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Wettbewerb der deutschen und englischen Sprache 
„Deutsch ist cool, English is Spitze!” 

 
 

Am 14. April 2015 hat in der Schule Zentrum für Berufs- und Weiterbildung „Elektryk“ (Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ”Elektryk”) in Nowa Sol (Neusalz)  der vierte Kreiswettbewerb 
der deutschen und englischen Sprache „Deutsch ist cool, English is Spitze!”“ stattgefunden. Diesmal hat man 
nicht nur Deutschkenntnisse, sondern auch Englischkenntnisse überprüft. 
Der Wettbewerb wurde für Gymnasiasten organisiert. Gemeldet haben sich Schüler aus Gymnasien 
in NowaSól (Neusalz), NoweMiasteczko ( Neustädtel), Kożuchów (Freystadt) und Bytom Odrzański 
(Beuthen an der Oder).   In jeder Mannschaft waren vier Schüler. Die Mannschaften haben die Fragen 
beantwortet, die mit den Themen: Geografie, Geschichte, Politik, Traditionen, Feste, Architektur, Musik 
und bekannte  Persönlichkeiten verbunden waren. Es gab auch Fragen, die grammatisches Wissen 
und Kenntnisse überprüft haben. Im Wettbewerb hat die Mannschaft aus dem Gymnasium Nr. 3 in Nowa Sól 
gewonnen.  Den zweiten Platz hat die Mannschaft aus dem Gymnasium Nr. 2 in Nowa Sól belegt. 
Sowohl die Gewinner als auch andere Teilnehmer haben Urkunden und Preise bekommen.  
Um eine angenehme Stimmung zu schaffen haben einige Schüler bekannte deutsche und englische Lieder 
gesungen (Teilnehmer von Songfestival Elektrowizja 2016). 
Frau Iwona Wysocka- Deutschlehrerin, zuständig für den beruflichen und interdisziplinären Austausch hat 
eine Präsentation über Partnerschaft mit deutschen Schulen vorbereitet.  
Den Wettbewerb haben der Landkreis Nowa Sól, die Schule Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
”Elektryk” und Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg gesponsert. 
 
Anna Góral, Iwona Wysocka 
 
 
 

Językowe zmagania gimnazjalistów w „Elektryku” 
 
 
W CKZiU „ELEKTRYK” w Nowej Soli odbył się 4. Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 
i Angielskiego „Deutsch ist cool, English is Spitze!”. Tym razem sprawdzana była znajomość nie tylko 
języka niemieckiego, ale też angielskiego. 
Konkurs był zorganizowany dla gimnazjalistów. Zgłosili się uczniowie gimnazjów w Nowej Soli, Nowego 
Miasteczka, Kożuchowa oraz z Bytomia Odrzańskiego. W każdej drużynie było czterech uczniów. Drużyny 
odpowiadały na pytania związane z geografią, historią, polityką, tradycjami, świętami, architekturą, muzyką 
i znanymi osobistościami. Były również pytania sprawdzające wiedzę gramatyczną i umiejętności uczniów. 
Konkurs wygrała drużyna z gimnazjum nr 3 w Nowej Soli. Drugie miejsce zajęła drużyna z gimnazjum nr 2 
w Nowej Soli. Dyplomy oraz nagrody otrzymali zarówno zwycięzcy, jak i inni uczestnicy. 
Spotkanie umilały występy laureatów Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Elektrowizja”,  którzy 
zaprezentowali swoje interpretacje znanych piosenek niemiecko- i angielskojęzycznych. 
Pani Iwona Wysocka – nauczycielka języka niemieckiego, odpowiedzialna za wymianę zawodową 
i interdyscyplinarną, przygotowała prezentację o partnerstwie ze szkołami niemieckimi. 
Konkurs ufundowany został przez powiat nowosolski, CKZiU „Elektryk” oraz TSKMN w Zielonej Górze. 
 
Anna Góral, Iwona Wysocka 
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Treffen am 22. August 

Spotkanie 22. Sierpnia 2016 

VDG (Verband der deutschen Gesellschaften) – IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) 
– SKGDM (Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg) 


