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Geschmücktes Haus , ein grüner Kranz,  
duftende Kerzen.  
Der Tisch gedeckt mit weißer Tischdecke 
in goldenen Herzen.  
 
Adventzeit steht schon vor der Tür, die frohe 
Stimmung merkt man hier, und so wie üblich,  
jedes  Jahr,  
erwarten wir den Messias. 
 
Obwohl er noch nicht geboren ist, hat man schon 
viel von Ihm gehört. Er kommt zu uns als Gottes 
Kind, damit wir alle gerettet sind.  
 
Es nimmt ein Ende jedes Leid, Tyranei und 
Ungerechtigkeit, weil der, der unser Erlõser heißt, 
ist voller Liebe und Bescheidenheit. 
 
Daher zünden wir die Adventkerzen an und zählen 
zusammen alle unsere Sünden, damit wir mit 
reinem Gewissen und Reue fùr Ihn einen Platz in 
unseren Herzen finden. 

 

Odświętny wystrój domu, zielony wieniec,  
pachnące świece.  

Na stole biały obrus, w wazonie - kwiaty świeże. 
  

Czas Adwentu nadszedł, radosny nastrój wzrasta.  
A my znów, jak co roku -  

czekamy na przyjście Mesjasza. 
. 

 I chociaż małą jest dzieciną,  
już w świecie o nim wieść się niesie.  

Na ziemię syna swego ześle Bóg,  
żeby nas wszystkich zbawić mógł. 

  
Nie będzie już niedoli, tyranii, nieprawości, wszak 

ten, który ma zbawić świat, jest pełen pokory i 
miłości. 

  
Zapalmy więc adwentowe świece i zróbmy 

rachunek sumienia, aby grzesznymi postępkami  
nie kalać Jego świętego imienia.  

Eleonora Boujè 

 

- Adwent - 
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             WÜNSCHE VOM VORSTAND                  

 
Życzenia Świąteczno-Noworoczne 

- Weihnachts- und Neujahrwünsche  
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  ZEITBERICHTE / WIEŚCI  
 
 

5. Offenes Diktat der deutschen Sprache 
 
Am 08. Dezember 2017 fand eine nächste Auflage unseres alljährlichen Diktats der deutschen 
Sprache. Diesmal haben wir dabei eine Rekordzahl 
erreicht – an der Veranstaltung nahmen ca. 545 
Personen teil, daran: 
 
1 Gruppe: Schüler der Grundschulen- bis zur 6. 
Klasse 
2 Gruppe: Schüler der Gymnasien und der  
Grundschulen- 7. Klasse,  
3 Gruppe: gymnasiale Oberstufenzentren, 
4 Gruppe:andere Teilnehmer, die anders eingestuft 
werden mussten. 

           Die Gruppe der jungen Mitgliedern, die in unserer Gesellschaft aktiv mitwirkt, hat sich auch 
mit anderen um den Hauptpreis gewetteifert und  nach einem Diktat-Vorentscheid eine 7- kőpfige 
Mannschaft  aufgestellt. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ermőglichte den einzelnen 
Teilnehmern ihre Sprachkompetenz im Rahmen des Wettbewerbes zu verbessern. Die Gewinner 
jeder der vier Kategorien erhielten Pokale, sowie kostbare Sachpreise. Bei allen Teilnehmern 
bedanken wir uns für die erfolgreiche Mitarbeit. In diesem Jahr gab es eine große Anzahl von 
Teilnehmern. Wir freuen uns, dass nicht nur Personen aus unserer Wojewodschaft daran 
teilgenommen haben sondern auch aus benachbartenWojewodschaften , wie: Niederschlesien, 
Westpommern und Großpolen. In diesem Jahr nahmen 50 Teilnehmer aus Grundschulen in Koło 
teil, wo Deutsch als Minderheitensprache unterrichtet wird. Um die Preisträger auszuwählen , war 
es notwendig, noch eine Verlängerung des Diktats  für die Besten zu veranstalten. Es ist ein Signal 
für die Organisatoren, dass das Niveau des Diktats in einzelnen Alterskategorien erhőht werden 
sollte. Wir werden uns auch überlegen, ob wir nicht vielleicht diesen Wettbewerb als " Offenes 
Diktat in der deutschen Sprache" im nächsten Jahr veranstalten. Es kommt jedoch darauf an, ob wir 
zusätzliche Mittel für die Umsetzung einer so großen Maßnahme beschaffen. Wir hoffen auf 
weitere Erfolge in den kommenden Jahren. 
 
bearbeitet von Beitragsschreibern von SKGdDM/  
meritorische Bearbeitung  Iwona Wysocka (Kulturassistentin) 
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V. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego 
 
 
 Dnia 08. grudnia 2017 roku odbyła się kolejna już edycja corocznego dyktanda z języka 
niemieckiego. Tym razem wzięła w nim udział rekordowa liczba około 545 osób. Organizatorami V 
Otwartego Dyktanda Zielonogórskiego z Języka Niemieckiego są Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w 
Zielonej Górze oraz Instytut Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.. 
Nad organizacją i przebiegiem konkursu 
czuwało Jury składające się  z przedstawicieli 
organizatorów pod przewodnictwem dyrektora 
Instytutu Filologii Germańskiej. Dyktando 
zorganizowane było dla czterech grup 
uczestników:  
 
Grupa 1: uczniowie szkół podstawowych do klasy 6,  
Grupa 2: uczniowie gimnazjów oraz 7 klasy szkoły podstawowej, 
Grupa 3: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 
Grupa 4: pozostali uczestnicy nie zaliczający się do powyższych grup. 
 
 Nasza grupa młodych członków Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Mniejszości 
Niemieckiej również oddelegowała swoją drużynę, reprezentowaną przez 7 laureatów wyłonionych 
w ramach eliminacji.  Uczestnictwo w obu etapach konkursu pozwoliło uczestnikom usprawnić 
swoje zdolności językowe na drodze uczciwej konkurencji. Zwycięzcy każdej z czterech kategorii 
otrzymali dyplomy (pierwsze miejsca w danej kategorii) oraz cenne nagrody rzeczowe. Wszystkim 
uczestnikom chcielibyśmy podziękować za owocną współpracę. W bieżącym roku wzięła udział 
b.duża liczba uczestników. Cieszy nas to, że biorą udział nie tylko osoby z naszego województwa 
ale także z województw ościennych tj :dolnośląskiego ,zachodnio-pomorskiego oraz 
wielkopolskiego. W tym roku wzięło udział  50 ciu uczestników ze szkół podstawowych w Kole, 
gdzie naucza się j. niemiecki jako język mniejszości. Aby wyłonić laureatów należało rozegrać 
dogrywkę wśród   najlepiej napisanych prac. Jest to dla  organizatorów sygnał, że poziom dyktanda 
 w poszczególnych kategoriach wiekowych należy podnieść. Zastanowimy się także czy nie ogłosić 
ten konkurs jako ,,Ogólnopolskie dyktando z języka niemieckiego ". Jednakże  zapewne zależy to 
od uzyskania dodatkowych środków na organizację tak wielkiego przedsięwzięcia. Żywimy 
nadzieję na kolejne sukcesy w następnych latach. 
 
 
 

 
 
 
 
Opracowanie: grupa Młodych 
Redaktorów przy TSKMN   
opieka merytoryczna: Iwona Wysocka 
(Asystent edukacji kulturalnej)
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  JUNGE MITGLIEDER   

 
Wie werden die jungen Beitragsschreiber in die journalistische  Arbeit eingewiesen? 

Ein von unseren Zielen in der Entwicklungsvorhabenstrategie für unseren Verein sind: Rekrutierung und 
Schulung von neuen Beitragsschreibern für das Monatsblatt und online- Verőffentlichungen von 

Artikeln des "Grünberger Monatsblatts" Dabei sorgen wir dafür, dass der Kreis der Beitragsschreibern 
steigt und ermutigen und unterstützen wir junge Leute, ihre Artikeln zu verőffentlichen. Es wurde eine 

Studienreise veranstaltet und die theoretischen Workshops in der Wojewodschaftbibliothek organisiert. Es 
haben auch andere Workshops über Texteschreiben, Fotoworkshops, Filmworkshops, Auswählen und 

Bearbeitung von Bildmaterialien, Marketingtricks stattgefunden. 

 
die theoretischen Workshops in der Wojewodschaftbibliothek 

 

 
Workshops über Texteschreiben, Fotoworkshops, Filmworkshops, Auswählen und Bearbeitung von 

Bildmaterialien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshops" Wie bastelt man ein gutes Marketingprodukt?"- Treffen mit dem Schriftsteller 
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Die Workshops haben dazu beigetragen, dass  die jungen Mitglieder immer mehr differenziertere 
Inhalte verőffentlichen, man kann auch Steigerung der Qualität  beobachten, Artikel werden 
regelmäßig verőffentlicht. 
Sehr wichtige Aufgabe ist die Modernisierung der Internetpräsenz, neue Seite wird aufgebaut.  

• das neue Layout wurde erstellt  
• Besucherzähler wurde in unsere Homepage eingebunden, 
• neue Funktionen auf der Internetseite wurden ergänzt 
• nach Absprache mit der Jugend werden Leserwünsche berücksichtigt 

Zur Zeit werden noch Dokumente aus früheren Jahren angehängt und hochgeladen. 
Aktuell werden die Berichte von umgesetzten Projekten und Infos über unsere Veranstaltungen 
verőffentlicht. 
unsere neue Homepage ( http://tskmn.pl/wp/jugend/ ) 
         
 bearbeitet von Beitragsschreibern von SKGdDM/ 
 meritorische Bearbeitung  Iwona Wysocka (Kulturassistentin) 

          

 

           NASZA MŁODZIEŻ   
 

Jak młodzi redaktorzy są wdrażani do swojej pracy? 

Jednym z założonych sobie celów w strategii rozwoju naszego Towarzystwa jest rekrutacja  
i szkolenie młodych redaktorów dostarczających artykuły do naszego miesięcznika oraz publikacje 
online artykułów z miesięcznika "Grünberger Monatsblatt". Troszczymy się, aby krąg tych 
młodych ludzi się zwiększał, dodajemy im odwagi i wspieramy ich podczas pracy nad 
publikacjami. Została zorganizowana wizyta studyjna oraz warsztaty teoretyczne w Bibliotece 
Wojewódzkiej. Odbyły się również warsztaty dotyczące prawidłowego redagowania tekstów 
literackich, fotograficzne, filmowe, dotyczące obróbki obrazu oraz związane z trikami 
marketingowymi podczas promocji nowego produktu. 
Warsztaty przyczyniły się do tego, że nasi młodzi członkowie publikują coraz bardziej różnorodne 
treści, również można zaobserwować wzrost jakości tych publikacji, artykuły są ponadto 
systematycznie publikowane. 
Bardzo ważnym zadaniem jest modyfikacja i przebudowa strony internetowej. 

• został stworzony nowy layout 
• został wprowadzony licznik wejść 
• zostały dołączone nowe funkcje 
• są prowadzone konsultacje z młodzieżą, czytelnikami jak ma wyglądać nowa strona 

internetowa 
• obecnie są wprowadzane wszelkie dane z poprzednich lat  
• na bieżąco natomiast uzupełniamy sprawozdania z przeprowadzonych projektów i 

publikujemy informacje o naszych uroczystościach I wydarzeniach. 
 
 Nasza nowa strona internetowa ( http://tskmn.pl/pl/nasza-mlodziez/ ) 
 
Opracowanie: 
grupa Młodych Redaktorów przy TSKMN 
opieka merytoryczna: Iwona Wysocka (Asystent edukacji kulturalnej) 

http://tskmn.pl/wp/jugend/
http://tskmn.pl/pl/nasza-mlodziez/
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KONCERT GALOWY Z EUROPEJSKĄ MUZYKĄ I KOLĘDAMI  
DAS GALAKONZERT MIT EUROPÄISCHER MUSIK UND WEIHNACHTSLIEDERN  
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Kanu-Camp 2017 
           

 Bereits seit sieben Jahren fahren unsere Schüler zweimal jährlich zum Kanu-Camp an den 
Badesee in Bresienchen bei Guben. Eingeladen werden wir von unserer Partnerschule – der 
Friedensschule aus Guben. Auch Schüler der zweiten Gubener Grundschule nehmen am Camp teil. 
Was einmal als dreijähriges EU-Projekt begann, wird seitdem durch das Engagement des 
Schulleiters der Friedensschule Frank Müller, der Wasserwacht und des DRK sowie verschiedener 
Privatpersonen, darunter Lehrer sowohl der deutschen als auch der polnischen Seite und nicht 
zuletzt privater und institutioneller Sponsoren weitergeführt. Dank dessen haben zwölf Schüler der 
deutschen Minderheiten unserer Schule jeweils im Juni und September die Möglichkeit, drei Tage 
zusammen mit gleichaltrigen deutschen Kindern zu verbringen und so nicht nur ihr sportliches 
Können weiterzuentwickeln sondern auch ihre sprachlichen Fähigkeiten auszuprobieren und zu 
trainieren. Das Projekt passt hervorragend zu den Plänen unserer Städte den Wassersport in der 
Eurostadt Guben-Gubin zu revitalisieren, für den Guben vor dem Krieg bekannt war und wird 
deshalb auch von der Gubener Stadtverwaltung unterstützt. Die Gruppen der drei Schulen setzten 
sich jeweils aus Kindern, die sich bereits kennen, und neuen Teilnehmern zusammen, so dass die 

Kontaktaufnahme nicht schwer fällt. Da nicht so viele 
Boote zur Verfügung stehen, dass alle Kinder gleichzeitig 
aufs Wasser können, werden die Kinder in „gemischte“ 
Teams aufgeteilt, die während der gesamten Zeit 
zusammenarbeiten. 

 Unser Kanu-Camp ist ein Zeltlager, so dass die Kinder 
gleich von Beginn an zusammenarbeiten und kommunizieren 
müssen, um die Zelte aufzubauen und das Lager einzurichten. 
Auch das Küchen- und das Esszelt müssen hergerichtet 
werden - das Aufbauen obliegt natürlich den Erwachsenen, 
aber beim Einrichten helfen die Kinder mit. Gekocht wird vor 
Ort. Der traditionelle Wurstgulasch kommt immer gut an, 
aber das lokale Spreewaldgericht „Quark mit Leinenöl“ ist 
für unsere Schüler stets  gewöhnungsbedürftig, so wie für die 
deutsche Seite der polnische Bigos, bei dem aber zumindest 
die Erwachsenen kräftig zulangen.   Sechs bis acht 
Kanutouren auf dem See über drei Tage verteilt im Wechsel mit anderen sportlichen Aktivitäten 
wie Zwei-Felder-Ball, Federball, Tischtennis oder auch einfach nur Baden machen Hunger und 
müde, so dass das Abendessen vom Grill guten Zuspruch findet und der Tag am gemeinsamen 
Lagerfeuer gemütlich ausklingt. Das Schlafen in ungewohnter Umgebung, eng auf eng mit 
Freunden, denen man noch so viel mitteilen muss, bei ungewöhnlichen Lauten wie Froschkonzerten 
vom See oder anderen Mitcampern, die im Dunkeln über die Zeltleinen stolpern ist natürlich so eine 
Sache, an Frühaufstehern fehlt es auch nicht, und so ist es nicht verwunderlich, dass nach drei 
Tagen die Gruppe von Sport, frischer Luft und Campen erschöpfter Schüler (und natürlich auch 
Betreuer) auch gern wieder nach Hause fährt, aber selbstverständlich nicht, ohne sich für das 
nächste Camp zu verabreden. 

Und die Zeit vergeht ja auch wie im Fluge und bald ist wieder Frühsommer und es heißt: Auf 
geht’s zum Kanu Camp mit der Friedensschule! 
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OBÓZ  KAJAKARSKI  2017 

 
Już od siedmiu lat nasi uczniowie dwa razy w roku 
wyjeżdżają na obóz kajakarski nad jezioro Bresienchener 
Badesee, na który zaprasza nas nasza niemiecka szkołą 
partnerska z Guben. Uczniowie drugiej gubeńskiej 
podstawówki również uczestniczą w tym przedsięwzięciu. 
To, co kiedyś zaczęło się, jako trzyletni projekt unijny, jest 
kontynuowane po jego ukończeniu dzięki zaangażowaniu 
dyrektora szkoły „Friedensschule” Franka Müllera, Gubeńskiego WOPRu, gubeńskiej filii 
Czerwonego Krzyża oraz różnym osobom prywatnym, w tym również nauczycielom ze strony 
niemieckiej i polskiej, nie zapominając o licznych prywatnych i instytucjonalnych sponsorach. W 
ten sposób, co roku w czerwcu i wrześniu, dwanaścioro uczniów naszej szkoły uczęszczających na 
naukę języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowych, ma możliwość spędzenia trzech 
dni wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i rozwijania swoich sportowych umiejętności oraz 
wypróbowania i udoskonalenia swoich kompetencji językowych. Projekt ten wpasowuje się 
doskonale w plany naszych miast dot. rewitalizacji sportów wodnych w Euromieście Guben-Gubin, 
z których przedwojenne Guben było znane. Dlatego projekt jest wspierany również przez władze 
miasta Guben. W skład grup z uczestniczących szkół każdorazowo wchodzą dzieci, które znają się 
już ze wcześniejszych obozów oraz nowi uczniowie, co ułatwia nawiązanie kontaktów. Z braku 
wystarczającej ilości kajaków nie wszystkie dzieci mogą jednocześnie brać udział w spływach, 
więc dzieli się ich na „mieszane” zespoły, które współpracują ze sobą przez cały okres trwania 
obozu. Nasz Kanu-Camp to obóz namiotowy, wiec wymaga od uczestników już od samego 
początku komunikacji i współdziałania przy organizacji obozowiska i rozstawianiu namiotów. 
Dotyczy to także namiotu kuchennego oraz jadalni, Rozstawianie tychże namiotów należy 
oczywiście do obowiązków opiekunów, ale przy urządzaniu pomagają dzieci. Gotujemy na miejscu. 
Tradycyjny gulasz z kiełbasek (Wurstgulasch) zawsze wszystkim smakuje, ale już lokalne danie 
szprewaldzkie – twaróg z olejkiem lnianym, stanowi wyzwanie dla kubków smakowych naszych 
uczniów, tak samo jak polski bigos dla strony niemieckiej, choć dorośli szybko się do niego 
przekonują. Od sześciu do ośmiu spływów (w ciągu trzech dni) na zmianę z innymi sportowymi 
aktywnościami jak np., gra w dwa ognie, badminton, tenis stołowy lub po prostu kąpiel w jeziorze 
sprawia, że wieczorami wszyscy są głodni i zmęczeni. Więc spore wzięcie ma kolacja z grilla, a 
wspólne ognisko pozwala na spokojne zakończenie dnia. Spanie w obcym otoczeniu, na małej 
przestrzeni z kolegami, którym ma się wiele do powiedzenia, przy niecodziennych dźwiękach 
żabiego koncertu znad jeziora lub przewracających się na linkach namiotowych obozowiczach nie 
jest łatwą sprawą. Zawsze też znajdą się „ranne ptaszki” budzące przedwcześnie resztę obozu, więc 
nie dziwi fakt, że po trzech dniach sportu, świeżego powietrza i braku snu grupa zmęczonych 
uczniów (i nie mniej zmęczonych opiekunów) cieszy się z powrotu do domu, jednak nie bez 
wcześniejszego umówienia się na następny wypad. 

A czas mija jak z bicza strzelił, i znów będzie wczesne lato, i znów padnie hasło: Jedziemy na 
obóz kajakarski z Friedensschule! 
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Adventsabend mit dem Weihnachtsliederkonzert 

 

Am 16. Dezember 2017 hat unser Adventsabend mit 
dem Weihnachtsliederkonzert stattgefunden, an dem 
ca. 150 Personen teilgenommen haben. In diesem 
Jahr stellten wir fest, dass am Fest auch die Schüler 
aus Schulen beteiligt sein werden, in denen Deutsch 
als die Sprache der Minderheit unterrichtet wird. 

 
 

Zum Adventsabend sind Schüler aus der Grundschule in 
Czerwieńsk (Rothenburg an der Oder), dem 
Gymnasium in Czerwieńsk, sowie den Schulen in Koło 
angekommen. Die eingeladenen Kinder erhielten 
wiederum Geschenke vom Weihnachtsmann. Das Fest 
hat mit dem traditionellen Gebet „Vater unser“ und dem 
Teilen der Oblate angefangen. Die Teilnehmer hatten 
dann die Möglichkeit, sich gegenseitig Wünsche 
auszusprechen.  

 

Wir konnten auch den musikalischen Auftritt 
genießen, im Rahmen dessen Kinder die 
deutschen und polnischen Weihnachtslieder 
gesungen haben. 

Der Auftritt gefiel allen Gästen und hat eine 
weitgehende Zustimmung gefunden. Die 
Weihnachtslieder in deutscher und polnischer 
Sprache wurden auch von der Grünberger Band 
dargestellt, das auch Vanessa and Sorba begleitet 
hat. 

 
 
Um die Vorbereitung der Weihnachtsspeisen (darunter 
von sehr leckeren Kroketten, Maultaschen und der Rote-
Bete-Suppe)  haben sich die Mitglieder der Gesellschaft 
unter der Führung vom Herrn Tomasz Pilecki selbst 
gesorgt, dem wir für die Übernahme der ehrenhaften 
Funktion sehr dankbar sind. 
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Wieczór Adwentowy wraz z Koncertem Kolęd 

 
Dnia 16 grudnia 2017 odbył się nasz Wieczór 
Adwentowy wraz z Koncertem Kolęd, w którym 
wzięło udział ponad 150 osób. W tym roku 
postanowiliśmy, że w uroczystości będą także 
uczestniczyć uczniowie szkół, w których naucza się 
języka niemieckiego jako języka mniejszości. 

 
 
 

Na wieczór przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Czerwieńska, Gimnazjum z Czerwieńska oraz szkół z 
Koła. Dla dzieci biorących udział w wydarzeniu 
przewidziane zostały prezenty od św. Mikołaja. Całość 
rozpoczęła się tradycyjną modlitwą „Vater Unser” i 
dzieleniem się opłatkiem, kiedy to uczestnicy mieli 
okazję, by złożyć sobie wzajemnie życzenia świąteczne. 
Miał miejsce również program artystyczny, w ramach 
którego dzieci wraz z młodzieżą śpiewały niemieckie 
kolędy. 

 

 

Występ spodobał się wszystkim obecnym i spotkał 
się z dużym aplauzem. Kolędy w języku 
niemieckim i polskim zagrał również zespół 
Grünberger Band, występujący razem z Vanessa 
and Sorba.  

O przygotowanie potraw świątecznych (w tym 
m.in. pysznych krokietów, pierogów czy barszczu) 
zatroszczyli się tym razem sami członkowie 
TSKMN pod kierownictwem p. Tomasza 
Pileckiego, któremu za objęcie tej zaszczytnej 
funkcji  jesteśmy bardzo wdzięczni. 
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 Zdjęcia z Wieczoru Adwentowego i Wieczoru Kolęd 

Fotos von dem Adventsabend und von dem Weihnachtsliederkonzert 
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