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Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 

und Konsulat BRD in Oppeln /i Konsulat RFN w Opolu 

 

Nr 11 u. -i 12/ 2018        Jahrgang 18 / Rok Wydania 18         November - Dezember / listopad –grudzień 
 

Winter, Winter, Schnee 
                  Übersetzung: Jan Grzegorczyk 

Winter, Winter – Schnee, Schnee, Schnee 

Himmel, Himmel gibt den Schnee, 

Wo du schaust – ist es weiß, 

Alles wurde heller, 

Winter, Winter – Schnee, Schnee, Schnee. 

 

Lange schläft schon stiller Forst, 

Freude, Ruhe – jedem von euch! 

Bunte Kerzen glänzen, 

Funkeln kalte Feuer, 

Weihnacht, Weihnacht sei bei euch! 

 

Jeder, jeder ,Baum ist bedeckt, 

Aus der Stube kommt Gesang, 

Brennen kaum Kerzen, 

Heller in den Herzen 

Weihnacht, Weihnacht, wird vorbei ... 

 

Zima, Zima, Śnieg 

 

Zima ,zima – śnieg, śnieg, śnieg 

Z nieba ,z nieba, sypie się. 

Gdzie nie spojrzysz - biało. 

Wszystko pojaśniało. 

Zima, zima – śnieg, śnieg ,śnieg. 

 

Zasnął dawno cichy las. 

Radość spokój w każdym z nas. 

Barwne świece błyszczą 

Zimne ognie iskrzą: 

Wigilii, Wigilii ,nadszedł czas. 

 

Bielą strojne każde z drzew. 

Z każdej izby płynie śpiew. 

Świece już pogasły 

W sercach naszych jaśniej: 

Wigilia, Wigilia, kończy się ... 

 

          Z rep. zespołu „Czerwone Gitary” 
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D i e  S o z i a l - K u l t u r e l l e  G e s e l l s c h a f t  d e r  D e u t s c h e n  

M i n d e r h e i t i n  G r ü n b e r g   

w ü n s c h t  f r o h e  W e i h n a c h t e n  u n d  e i n  

 

W u n d e r v o l l e s  N e u e s  J a h r  2 0 1 9  

 

T o w a r z y s t w o  S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n e  M n i e j s z o ś c i  

N i e m i e c k i e j  

W  Z i e l o n e j  G ó r z e  ż y c z y  W e s o ł a c h  Ś w i ą t  i  

w s p a n i a ł e g o  N o w e g o  R o k u  2 0 1 9  
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6. Offenes Diktat der deutschen Sprache 

Am 7. Dezember 2018 fand eine nächste Auflage 

unseres alljährlichen Diktats der deutschen Sprache 

statt. Diesmal haben wir dabei eine  Rekordzahl 

erreicht. An der Veranstaltung nahmen ca. 550 

Personen teil, daran Schüler der Grundschulen, 

Gymnasien und Mittelschulen, als auch Studenten und 

Mitglieder unserer Gesellschaft. 

 

Das Diktat erwies sich zum wiederholten  Mal als ein großer Erfolg der Sozial-Kulturellen 

Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg und der Universität Zielona Góra, sowohl in 

Hinsicht der Bildung, als auch aus organisatorischer Seite. Einerseits ermöglichte es nämlich 

einzelnen Teilnehmern ihre Sprachkompetenz im Rahmen des Wettbewerbes zu verbessern, 

andererseits zeigte es die Fähigkeit der   Angestellten der Universität, derartige Veranstaltungen zu 

organisieren. Wir verdanken ihnen den effektiven Verlauf des Diktates. Die Gewinner jeder der vier 

Kategorien erhielten  kostbare Sachpreise.  

Bei allen Teilnehmern und unserem Mitorganisator – der Universität Zielona Góra, bedanken wir 

uns für die erfolgreiche Mitarbeit. Wir hoffen auf  weitere  Erfolge in kommenden Jahren!  

 

VI. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego 

Dnia 7. grudnia 2018 odbyła się kolejna już edycja naszego corocznego dyktanda z języka 

niemieckiego. Tym razem wzięła w nim udział rekordowa liczba około 550 osób, w tym uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci i członkowie 

naszego Towarzystwa.  

Dyktando po raz kolejny okazało się dużym sukcesem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarówno ze strony 

edukacyjnej, jak i organizatorskiej. Z jednej strony pozwoliło ono bowiem poszczególnym 

uczestnikom usprawnić swoje zdolności językowe na drodze uczciwej konkurencji, a z drugiej zaś – 

wykazało dużą sprawność organizacyjną pracowników Instytutu Filologii Germańskiej, którym to 

zawdzięczamy sprawny przebieg całego wydarzenia. Zwycięzcy z każdej z czterech kategorii 

otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 

 

Wszystkim uczestnikom oraz naszemu współorganizatorowi  

Uniwersytetowi Zielonogórskiemu,  

chcielibyśmy podziękować za owocną współpracę. 

 Żywimy nadzieję na kolejne sukcesy w następnych latach! 

Gebäude der Neuphilologie an der UZ 
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G E S C H I C H T E / H I S T O R I A  

Freiherr von Gersdorff 

Der Name Gersdorff ist in politischen Kreisen Polens bekannt. Aber in jüngster Geschichte 

Deutschlands ist der Name Gersdorff auch anwesend. In der Wehrmacht diente ein Oberst, der in 

Lüben (heute Lubin), also Schlesien, in 1905 geboren ist. Sein Vater Ernst Freiherr von Gersdorff 

war Rittmeister an der Spitze eines Dragoner-Regiments. Seine Mutter, eine geborene Gräfin zu 

Dohna-Schlodien stammte aus Ostpreußen. Der Junge bekam den Vornamen Rudolf-Christoph.  

Wie den Vater zog auch der Sohn zum Militär. Er erhielt seine Ausbildung in Breslau und 1926 

wurde Rudolf-Christoph Freiherr von Gersdorff junior Leutnant. Der Offizier schloss sich früh 

einer Widerstandsgruppe an. Am 21. März 1943, also schon nach dem Untergang der 6. Armee in 

Stalingrad wurde ein öffentlicher Auftritt Hitlers geplant. Gersdorff wurde gefragt, ob er bereit sei, 

ein Attentat auf Hitler auszuführen und diesen umzubringen. Der hatte dies bejaht und entschloss 

sich, den Diktator in die Luft zu sprengen und dabei sein eigenes Leben zu opfern. Gersdorff war 

sich bewusst, dass das Attentat nur gelingen würde, wenn er die Sprengkörper bei sich trug  um sich 

in unmittelbarer Nähe Hitlers mit ihm zusammen in die Luft zu jagen. Leider ist der geplante 

Rundgang durch eine Ausstellung, wo Gersdorff dicht an Hitlers Seite war, und der Zünder schon 

seine 10-Minuten dauernde Laufzeit begann, war gescheitert, weil Hitler keine Interesse hatte, die 

Ausstellung sich anzuschauen. Hitler lief auf kürzestem Weg in die Richtung des seitlichen 

Ausgangs. So, als wittere  er die Gefahr. Gersdorff blieb gerade noch Zeit, schweißgebadet auf die 

nächste Toilette zu eilen und die Sprengladung unbemerkt zu entschärfen. 

Dem Freiherr von Gersdorff – dank Verschwiegenheit der später nach dem Attentat vom 20. 

Juli1944 in Görlitz Ostpr. (heute Gierłoż) verhafteten Mitverschwörer – ist es gelungen, nicht  in  

die  Hände  der  Gestapo  zu  geraten.  Nach dem  Kriegsende  kam Gersdorff  in US-amerikanische 

Gefangenschaft und so gehört er zu den wenigen aktiven Widerstandskämpfern aus der Reihe der 

Wehrmacht, die den Krieg überlebten. Nach seinem Tod am 26.Januar 1980 nannte die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung Gersdorff in einem Nachruf als „eine der tadellosen Figuren  des aktiven 

Widerstands gegen Hitler“. 

Aber in der Gefangenschaft wurde er von der überwiegenden Mehrzahl aller Lagerinsassen 

geschnitten und vermieden  es ihm die Hand zu reichen. 

Jan Grzegorczyk  (Bearbeitet auf Grund eines Artikels von Peter Pragal in „Deutscher Ostdienst“ 

Nr.03/2018)                                                  
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G E S C H I C H T E / H I S T O R I A  

 

Baron von Gersdorff 

Nazwisko Gersdorf jest w politycznych kręgach Polski znane. Ale w najnowszej historii Niemiec 

nazwisko Gersdorff jest również obecne. W Wehrmachcie służył pewien pułkownik, który urodził 

się na Śląsku w Lubinie w 1905 r. Jego ojciec Ernest Baron von Gersdorff był rotmistrzem na czele 

pewnego regimentu dragonów, jego matka, rodowita hrabianka zu Dohna-Schlodin pochodziła z 

Prus Wschodnich. Chłopak dostał imię Rudolf-Krzysztof. Tak jak jego ojca, tak i syna ciągnęło do 

wojska. Swoje wyszkolenie dostał we Wrocławiu i w 1926 r. Rudolf-Krzysztof Baron von 

Gersdorff został podporucznikiem juniorem. Ten oficer przyłączył  się wcześnie do pewnej grupy 

oporu przeciwko Hitlerowi. Na dzień 21.marca 1943 r., a więc już po rozbiciu 6-tej Armii pod 

Stalingradem, zaplanowano publiczne wystąpienie Hitlera. Zapytano Gersdorffa, czy gotów jest 

przeprowadzić zamach na Hitlera, by go zabić. Gersdorff przytaknął i zdecydował się wysadzić 

Hitlera w powietrze, poświęcając przy tym własne życie; on zdawał sobie sprawę, że ładunki 

wybuchowe musi mieć przy sobie i by być podczas wybuchu blisko Hitlera. Niestety zaplanowane 

zwiedzenie przygotowanej wystawy, po której oprowadzać Hitlera miał Gersdorff, a on już włączył 

zapalnik czasowy z 10-cio minutowym biegiem czasu – nie doszło do skutku, gdyż Hitler nie chciał 

wystawy oglądać i czym prędzej biegł najkrótszą drogą do bocznego wyjścia. Tak jakby zwietrzył 

niebezpieczeństwo. Gersdorffowi ledwo starczyło czasu, by – skąpany we własnym pocie – dobiec 

do najbliższej toalety i w sposób przez nikogo nie zauważony rozbroić ładunek. Gersdorffowi udało 

się nie wpaść w łapy Gestapo dzięki zachowanemu milczeniu tych członków zaprzysiężenia, którzy 

zostali aresztowani po kolejnym nieudanym zamachu na Hitlera w dniu 20.lipca 1944 r., które 

miało miejsce w Gierłożu. Po skończonej wojnie Gersdorff znalazł się w niewoli amerykańskiej, 

przez co należy on do tych nielicznych członków ruchu oporu, którzy przeżyli wojnę. Po jego 

śmierci (26.stycznia 1980 r.) jedna z największych gazet niemieckich Frankfurter Allgemeine 

Zeitung we wspomnieniu pośmiertnym nazwała go „nieskazitelną postacią aktywnego oporu 

przeciwko Hitlerowi”. 

Ale w obozie jenieckim przeważająca większość współ-jeńców wykluczyła go z grona znajomych, 

odmawiając nawet podania dłoni. 

 

 Jan Grzegorczyk (na podstawie artykułu Peter’a Pragal’a w Deutscher Ostdienst“ Nr.03/2018)          
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U N S E R E  J U G E N D / N A S Z A  M Ł O D Z I E Ż  

 

    

Niemi świadkowie historii łączą pokolenia- 

podsumowanie działań projektowych 

 
Przy wsparciu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych młodzież 

należąca do naszego Towarzystwa realizowała badawczy projekt na temat krzyży 

pokutnych na terenie historycznego Śląska łączącego kulturowo Polskę i Niemcy. 

Krzyże pokutne, są integralną częścią historii polsko – niemieckiej.  

Młodzież w ramach przygotowania do tej trudnej tematyki uczestniczyła w seminarium "Kamienne 

krzyże"– formy te będące oznakami przebłagania Boga za zbrodnie, wznoszone były przez 

zabójców w miejscu dokonania morderstwa. Zwyczaj stawiania krzyży pokutnych przywędrował z 

Europy Zachodniej. W Europie występuje ich ok. 7000, z tego 4000 na terenie Niemiec, a w Polsce 

ok. 600 szt. 

Uczestnicy projektu odbyli również zajęcia w terenie polegające na studiowaniu krzyży pokutnych 

zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, tj. odczytywaniu informacji, na nich 

umieszczonych, dotyczących zbrodni za jakie powstały. 

Zebrane informacje w trakcie zajęć terenowych, były opracowywane podczas warsztatów 

badawczych. Efektem wszystkich działań projektowych będzie mini- publikacja dotycząca krzyży 

pokutnych i opisu miejscowości na szlaku wyznaczonym ich lokalizacją. Również temu zadaniu 

towarzyszyły wizyty w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w drukarni, co było dla młodych członków 

inspiracją dla różnych technik pracy.  

Młodzi badacze oprócz odkrywania regionalnej historii, zgłębiają trudne słownictwo. 

Ważnym elementem tego projektu są również rozmowy ze starszymi przedstawicielami naszego 

Towarzystwa. 

 

Uczestnicy projektu 

 

Iwona Wysocka 

koordynator projektu 
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U N S E R E  J U G E N D / N A S Z A  M Ł O D Z I E Ż  

 

    

-die stummen Zeugen der Geschichte  

Bilden eine  Generationsbrücke- 

Zusammenfassung der Projekmaßnahmen 
 

Mit Unterstützung des Verbandes deutscher Sozial-Kulturellen Gesellschaften  setzt  die 

Jugend unserer Gesellschaft ein Forschungsprojekt zum Thema Sühnekreuze im 

historischen Schlesien um, das Polen und Deutschland kulturell verbindet. Bußkreuze 

sind ein wesentlicher Bestandteil der polnisch-deutschen Geschichte. 

In der Vorbereitungsphase auf dieses schwierige Thema nahmen Jugendliche an dem Seminar 

"Steinkreuze" teil. Diese Formen sind Zeichen der Versöhnung Gottes für Verbrechen und wurden 

von Mördern am Mordort errichtet. Der Brauch, Bußkreuze aufzustellen, kam aus Westeuropa. In 

Europa gibt es etwa 7000 , davon 4.000 in Deutschland und etwa 600 in Polen. 

Die Projektteilnehmer nahmen auch an Workshops -Recherchieren von Sühnekreuzen in der 

Woiwodschaft Lubuskie teil, dh. das Ablesen der ihnen vorliegenden Informationen über die 

Verbrechen, für die sie geschaffen wurden. 

Die während der Projektaktivitäten gesammelten Informationen wurden in Forschungsworkshops 

entwickelt. Als Projektergebnis wird eine Verőffentlichung über Bußkreuze mit der Beschreibung 

der am Sühnekreuzweg gelegenen Ortschaften sein. Diese Aufgabe wurde auch von Aktivitäten in 

der Universitätsbibliothek und in einer Druckerei begleitet, damit die jungen Mitglieder einen 

breiteren Einblick bekommen. 

Dabei lernen die jungen Mitglieder vor allem den schwierigen Wortschatz und erörtern die 

Landeskunde. 

Ein wichtiges Element dabei ist, die Mőglichkeit für den Erfahrungsaustausch mit den älteren 

Vertretern unseres Vereins. 

 

Projektteilnehmer 

 

Iwona Wysocka 

Projektleiter  
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E R E I G N I S S E / W Y D A R Z E N I A  

 

"Latarenka, latarenka,słońce,księżyc i gwiazdy...." 

 

11 listopada to nie tylko ważne święto u nas w Polsce, ale również u naszych zachodnich sąsiadów. Tego 

dnia obchodzą oni dzień Świętego Marcina.  

Marcin był rzymskim legionistą, żyjącym w IV wieku n.e. Niby nic niezwykłego, jednak Marcin był jedyny 

w swoim rodzaju. Cechowała go bowiem dobroć. Pomagał chorym, biednym i głodnym. Jest on znany 

z tego, że wracając z patrolu spostrzegł półnagiego żebraka, któremu groziła śmierć przez wyziębienie. 

Postanowił wiec rozciąć swój płaszcz i jego połową obdarować potrzebującego. Wkrótce porzucił życie 

żołnierskie, ochrzcił się i wiódł bardzo skromne, wręcz ascetyczne życie. Został duchownym, ale gardził 

honorami i zaszczytami. Pewnego dnia, jak mówi legenda, gdy papiescy wysłannicy przybyli do Tours, aby 

wręczyć mu nominację na biskupa tego miasta, Marcin ukrył się przed nimi. Wydały go gęsi, których głośne 

gęganie wskazało miejsce kryjówki. Dlatego na świętego Marcina je się najczęściej na obiad gęsinę. 

A skąd się wzięła się tradycja rogali marcińskich? Jak głosi inna legenda, pewien poznański cukiernik chciał 

wspomóc biednych tego miasta, nie miał jednak pomysłu, w jaki sposób. Pewnej nocy przyśnił mu się święty 

Marcin na białym koniu, nazajutrz znalazł jeszcze końską podkowę. To była dla niego wskazówka, dzięki 

której następnego dnia przygotował do rozdania trzy blachy rogali w kształcie końskiej podkowy.  

W Niemczech i Austrii, w przeddzień tego święta, jest organizowany pochód, na którego czele kroczy rycerz 

na białym koniu, za nim idą dzieci z własnoręcznie zrobionymi latarenkami. Śpiewają one piosenki 

o świętym Marcinie. Tradycja zapalania tak zwanych lampionów świętego Marcina, które oświetlają miasta 

i wioski ciepłym blaskiem, wywodzi się z wczesnego średniowiecza. Nawiązuje ona do niezwykłego daru, 

jaki posiadał święty Marcin – mocy zatrzymywania płomieni ognia. Wykazał się nią, gdy w cudowny sposób 

uratował się z pożaru, podczas którego doszczętnie spłonęła jego cela. 

I my, na zajęciach z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, poznaliśmy legendy o świętym 

Marcinie oraz wykonaliśmy przepiękne lampiony. Zabrakło nam tylko pochodu, żeby je wypróbować. Ale 

mamy nadzieję, że oświecą swym blaskiem domy dzieci.  

 

 

TSKMN-Sulechów 

Ania Wachocz-Lądwik 

   SP nr 2 
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 E R E I G N I S S E / W Y D A R Z E N I A  

 

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne…” 

 

Der 11. November ist nicht nur für Polen wichtig. Es ist ein Feiertag auch bei unseren Nachbarn. An diesem 

Tag wird der Martinstag gefeiert. 

Martin war ein römischer Soldat, der im 4. Jahrhundert lebte. Auf den ersten Blick ist seine Geschichte nicht 

sehr auβergewöhnlich, aber Martin war einzigartig. Er war von Freundlichkeit geprägt. Er half Kranken, 

Armen und Hungrigen. Er ist dafür bekannt, dass er bei seiner Rückkehr von der Patrouille einen 

halbnackten Bettler bemerkte, dem durch die Kälte der Tod drohte. Also beschloss er, seinen Mantel zu 

entzweien und die Hälfte davon an den Bedürftigen zu geben. Er verzichtete bald auf das Leben seines 

Soldaten, ließ sich taufen und führte ein sehr bescheidenes, ja asketisches Leben. Er wurde Geistlicher, aber 

er verachtete die Ehrungen. Eines Tages, so die Legende, als die päpstlichen Boten nach Tours kamen, um 

ihm eine Ernennung zum Bischof der Stadt zu geben, versteckte sich Martin vor ihnen. Er wurde von Gänsen 

„verraten”, deren lautes Schnattern auf das Versteck zeigte. Deshalb wird Gänsefleisch am häufigsten zum 

Mittagessen am St. Martinstag gegessen.  

Und woher stammt die Tradition der Martinshörnchen? Einer anderen Legende zufolge wollte ein Konditor 

von Poznań den Armen der Stadt helfen, aber er hatte keine Ahnung, wie man das macht. Eines Nachts 

träumte er vom heiligen Martin auf einem weißen Pferd, am nächsten Tag fand er noch dazu ein Hufeisen. 

Das war ein Zeichen für ihn. Am nächsten Tag bereitete er drei Backbleche hufeisenförmiger Hörnchen vor.  

In Deutschland und Österreich findet am Vorabend dieses Festes einen Umzug unter der Leitung eines 

Ritters auf einem weißen Pferd statt, gefolgt von Kindern mit handgefertigten Laternen. Sie singen Lieder 

über St. Martin. Die Tradition der so genannten Martinslaternen, die Städte und Dörfer mit einem warmen 

Licht erhellen, reicht bis ins frühe Mittelalter zurück. Sie bezieht sich auf die außergewöhnliche Gabe, die St. 

Martin hatte - die Kraft, die Flammen des Feuers aufzuhalten. Er zeigte sie, als er sich auf wundersame 

Weise vor dem Feuer rettete, bei dem seine Zelle völlig abgebrannt war. 

Auch die Kinder, die am Unterricht „Deutsch als Minderheitensprache” teilnehmen,  lernten die Legenden 

über St. Martin kennen. Sie haben auch wunderschöne Laternen gebastelt. Es fehlte nur der Umzug, um sie 

ausprobieren zu können. Aber wir, die Deutschlehrerinnen der Minderheitensprache, hoffen, dass sie mit 

ihrem warmen Licht die Häuser der Kinder erhellen.  

 

SKGdDM-Zülechau 

Ania Wachocz-Lądwik 

SP nr 2 w Sulechowie 
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 E R E I G N I S S E / W Y D A R Z E N I A  

Weihnachtsabend 

Am 14. Dezember 2018 hat unser Adventsabend, verbunden mit Weihnachtsliedern stattgefunden, 

an dem ca. 140 Personen teilgenommen haben. Wieder waren am Fest auch die Schüler aus Schulen 

beteiligt, in denen Deutsch als  Sprache der Minderheit unterrichtet wird. 

 

Zum Abend sind Schüler aus Grundschule und Gymnasium in Czerwieńsk (Rothenburg an der 

Oder), sowie Vertreter der 4 Schulen aus unserer Außenstelle in Koło gekommen. Die eingeladenen 

Kinder erhielten wiederum Geschenke vom Nikolaus. Das Fest hat mit  dem traditionellen Gebet 

„Vater Unser“ und dem Teilen der Oblate begonnen . Die Teilnehmer hatten dann die Möglichkeit, 

sich gegenseitig Wünsche auszusprechen. Wir konnten auch den musikalischen Auftritt genießen, 

im dessen  Rahmen  Kinder  deutsche und polnische Weihnachtslieder gesungen haben.  

Der Auftritt gefiel allen Gästen und hat grosse Zustimmung und  Begeisterung gefunden. Die 

Weihnachtslider in deutscher und polnischer Sprache wurden auch von der Grünberger Band und 

Solistin Eleonora Bouje präsentiert. 

Um die Vorbereitung der Weihnachtsspeisen (darunter von sehr leckeren Kroketten, Maultaschen 

und der Rote-Beete-Suppe)  haben sich die Mitglieder der Gesellschaft und Sympathisanten unserer 

Organisation gekümmert. Die große Unterstützung bei der Organistion der Veranstaltung ist der 

Gemeinde Zabór  (Saabor) und dem Bürgermeister Herrn Robert Sidoruk zu verdanken. 
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 E R E I G N I S S E / W Y D A R Z E N I A  

Wieczór adwentowy 

Dnia 14 grudnia 2018 odbył się nasz wieczór adwentowy połączony z wieczorem kolęd, w którym 

wzięło udział ponad 140 osób. Kolejny raz w uroczystości wzięli udział także uczniowie szkół, w 

których naucza się języka niemieckiego jako języka mniejszości.  

Na wieczór przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Czerwieńska oraz 

przedstawiciele 4 szkół z oddziału w Kole. 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, razem z Eleonorą Bouje. 

O przygotowanie potraw świątecznych (w tym m.in. pysznych krokietów, pierogów czy barszczu) 

zatroszczyli się tym razem sami członkowie TSKMN i sympatycy naszej organizacji. Dużą pomoc 

w organizacji uroczystości  okazała Gmina Zabór z wójtem p. Robertem Sidorukiem.  
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