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Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 

Nr  3 und 4/ 2018                       Jahrgang 18 / Rok Wydania 18            März - April / Marzec - Kwiecień 
 

                                                                                      Grünberg  in Schl.        Autor: Roland Hellmann 2016   

                                      Grünberg, Du Weinstadt mit Herz, Deine Menschen streben himmelwärts 

und der Mut dafür bringt den Lohn, Du alte Stadt voll Tradition. 

Bummle ich durch deine Straßen und Gassen, meine Augen, Deine Schönheit erfassen. 

Das alte Rathaus in seiner Umgebung erstrahlt, als hätte es ein Künstler gemalt. 

Rege Menschen die Stadt beleben und Grünberg einen Rhythmus geben. 

Ein grüner Teppich aus Bäumen, Blüten und Natur sorgt für Genuss pur. 

Hier muss man verweilen, die Atmosphäre genießen und nicht eilen. 

Hübsche Frauen, fesche Burschen, in all ihrer Art, machen Dich zu einer sympathischen Stadt. Fremde sind fasziniert 
von dem herrlichen Flecken Erde, wollen diesen Pulsschlag spüren, damit er ihrer werde. 

So will ich als Freund diese Stadt wieder verlassen und ein Leben lang in meinem Herzen belassen. Grünberg, Stadt 
des Weines, der Sonne und der schönen Frauen, auf Dich wird man zu allen Zeiten bauen. 

Zielona Góro, winny grodzie z sercem, Twoi mieszkańcy pną się ku swym celom, 

a za odwagę otrzymują zasłużoną nagrodę, tyś miastem starym i pełnym tradycji. 

Chodzę po ulicach i zaułkach, wzrokiem ogarniam Twoje piękno. 

Stary rynek i ratusz w słońcu błyska, jak gdyby namalował je artysta. 

Ludzie przy Tobie się odradzają żyjąc zielonogórskim rytmem. 

 Dywan zielony z drzew, kwiatów i natury, 

to rozkosz szczera, gość tutaj odpoczywa, nie musi się śpieszyć, upaja się atmosferą. 

Urocze panie i szykowni panowie, czynią Cię niezapomnianym miastem. 

Przybysz fascynuje się tym miejscem na ziemi, słucha Twego tętna, aby stało się jego własnym. 

  Pozostawiam Cię będąc Twym przyjacielem i zachowam w sercu na całe życie. Zielona Góro, miasto wina, słońca 

I pięknych kobiet, zawsze można polegać na Tobie                    (Tłumaczenie M.Hellmann) 
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Z E I T G E S C H I C H T E  /  W I E Ś C I  

Geschichte von Günthersdorf/Zatonie 

Das Gedächtnis ist ein wichtiger Ort der Vergangenheit. In ihm wird die Geschichte gespeichert. Die 

Geschichte darf aber nicht durch Namensänderungen verfälscht werden. Die Namen müssen korrekt zu ihrer 

Zeit und Sprache wiedergegeben werden. Das ist der Grund warum ich die Geschichte des Ortes 

Günthersdorf (heute Zielona Góra - Zatonie) niederschreibe. 

Günthersdorf / Zatonie 

Nach „Knie, alphabetisch-statistische Übersicht der Dörfer und Flecken der Provinz Schlesien“ wird 

Günthersdorf zuerst mit dem deutschen Namen genannt. Wenn diese nicht zu kontrollierende Angabe 

stimmt, so ergibt sich schon daraus, dass mit dem Martinivilla der Avignoner Urkunde und dem 70 Jahre 

älteren Glogauer Register Günthersdorf nicht gemeint sein kann, wie Wolff annimmt. Günthersdorf 

(Zatonie) ist vermutlich von der Familie von Kittlitz angelegt worden, als diese das Gut Drentkau 

(Drzonków) besaß. Das war 1305 und blieb so bis 1646. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts erblich der Stern 

dieser Familie schließlich erlosch. Mit dem Vermögensverfall mag es wohl zusammenhängen, dass 1646 die 

kinderlose Witwe Freifrau Barbara von Kittlitz, geborene von Zedlitz, Günthersdorf (Zatonie), soweit es ihr 

noch gehörte, Joachim von Lestwitz auf Nechau, groß und klein Lauerwitz, überließ, dem es schon seit 1638 

verpfändet war. 1654 war von Arnheimb Besitzer, allerdings nicht des ganzen Gutes, von dem früher die von 

Kittlitz einen Anteil abgetrennt haben müssen, als dessen Besitzer 1555 Sigismund von Knobelsdorff und ab 

1608 Balthasar von Unruh auf Lawaldau (Racula) aufgeführt ist. Dieser Teilbesitz 

mag dem Mitgliede der begüterten Familie von Unruh, dem in der Mitte des 17. 

Jahrhunderts der eine Anteil von Günthersdorf (Zatonie) gehörte, den Gedanken 

nahe gelegt haben, auch den anderen Anteil zu erwerben, was nicht lange nach 

1654 geschehen sein muss. Somit wurde Günthersdorf (Zatonie) ein Rittergut im 

Besitz der Familie von Unruh. Balthasar von Unruh ließ von 1685 bis 1689 den 

Palast im Stile eines Gutshofes erbauen. Der letzte Besitzer aus dem Geschlecht 

Unruh in Günthersdorf (Zatonie) war der im Jahre 1757 verstorbene Hans Friedrich 

von Unruh.               Wappen der Gräfin von Cosel 

 

Nach seinem Tode ging Günthersdorf (Zatonie) in den Besitz von Ferdinand Gottlob von Unruh  Scopp 

aus Ottendorf (Przecław) bei Sprottau (Szprotawa) über, der es 1771 an die Gräfin Friederike Christiane 

von Cosel , Witwe des Grafen Friedrich August von Cosel (eines natürlichen Sohnes König August des 

Starken), verkaufte.   Diese um Günthersdorf (Zatonie) und seine Kirche verdiente Frau erwarb 1782 auch 

Drentkau (Drzonków), wodurch die 171 Jahre getrennten Güter wieder unter einem Besitzer vereinigt 

wurden. Sie blieben es auch, gegenüber früher, nur mit dem Unterschied, dass jetzt Günthersdorf (Zatonie) 

das Hauptgut war. Gräfin von Cosel verkaufte die Gesamte Herrschaft 1789 an von Johnston und 

Krögeborn (ursprünglich schottische Familie die nach Schlesien auswanderte), von dem sie im Herbst 1791 

für 154.000 Taler an von Ramin überging, der sie schon nach 1½ Jahren für 148.000 Taler und 200 Taler 

Schlüsselgeld an Rittmeister von Prittwitz in Tausch mit dessen Gut Leipe bei Auras weiter veräußerte.  

                                                                                                                                    (fortsetzung folgt) 
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Historia miejscowości Günthersdorf/Zatonie 

Pamięć jest ważnym miejscem przeszłości w nim gromadzi się cała historia. Nie można jej fałszować przez 

zmianę nazw czy nazwisk. Nazwy powinny być poprawne i odpowiedno powielane, w odpowiednim czasie i 

języku. To było między innymi inspiracją do napisania tego tekstu, historii miejscowości Günthersdorf 

(dzisiaj Zielona Góra – Zatonie). 

 

Günthersdorf/Zatonie 

Według „ Knie, alfabetyczno-statystycznego spojrzenia na wioski i osady Prowincji Śląska”, Günthersdorf 

nazwany był najpierw nazwą niemiecką. Jeżeli ta niesprawdzona teoria  jest prawdą wynika z tego, że nazwa 

Martinvilla z dokumentu Awinion nie jest równoznaczna z nazwą w dokumencie o 70 lat starszym tzw. 

Glogauer Register, jak zakłada Wolff. Günthersdorf, jak się przypuszcza został założony przez rodzinę 

von Kittlitz, w tym czasie kiedy ona posiadała Drentkau (Drzonków). To było w roku 1305 i tak pozostało 

do 1646. W połowie 17 wieku, linia tej rodziny  wygasła. Zakłada się, że było to związane z rozpadem 

majątku,  gdyż już w 1646  bezdzietna wdowa Freifrau Barbara von Kittlitz, z domu von Zedlitz,  

Günthersdorf, jeżeli jeszcze do niej należało, przekazała go Joachimowi von Lestwitz auf Nechau groß  i 

klein Lauerwitz, który już od 1654 roku posiadał nakaz zajęcia majątku. Od roku 1654  właścicielem 

majątku, chociaż nie całego został von Arnheimb, wcześniej rodzina von 

Kittlitz, która pewną część majątku odłączyła. W roku 1555 właścicielem 

został Sigismund von Knobelsdorff a w 1608 jako właściciel Lawaldau (Racula) 

widnieje Balthasar von Unruh. Od połowy 17 wieku do zamożnej rodziny Unruh 

należała część własności Günthersdorf  więc można było sugerować, że druga 

części tego majątku krótko po 1654 została własnością tej rodziny. W ten sposób  

Günthersdorf (Zatonie), dobra rycerskie, zostały własnością rodziny von 

Unruh. Balthaser von  Unruh zlecił przebudowę pomieszczeń w stylu majątku 

dworskiego. Ostatnim właścicielem z rodziny  Unruh w Günthersdorf (Zatonie) był 

Hans Fredrich von Unruh, który zmarł w roku 1757.         Herb hrabiny von Cosel 

Po jego śmierci Günthersdorf (Zatonie) zostało własnością Ferdinanda Gottlob von Unruh Scopp z Ottendorf 

(Przesław) koło Sprottau (Szprotawa). W roku 1771 sprzedał on ten majątek  hrabinie Friederike 

Christiane von Cosel, która była wdową. Jej mężem był hrabia Friedrich August von Cosel ( syn króla 

Augusta Mocnego).Ta Pani, która zasłużyła się dla miejscowości Günthersdorf i jej kościoła kupiła także w 

1782 posiadłość Dretkau ( Drzonków), przez co własność podzielona przez 171 lat, otrzymała znowu 

jednego właściciela. 

Pozostała ona tak jak w przeszłości, z tą różnicą, że Günthersdorf (Zatonie) stało się teraz głównym 

majątkiem. W roku 1789 Hrabina von Cosel sprzedała cały majątek rodzinie Johnston i Krögeborn 

(rodzinie pochodzącej ze Szkocji, która wywędrowała na Śląsk). Jesienią 1791 majątek kupił za 154 tys. 

talarów von Ramin, który krótko po tym, po około 1,5 roku za sumę 148 tys. Talarów i 200 tzw. 

„Schlüsselgeld“ oddał go w posiadanie dowódcy Rittmeister von Prittwitz, a ten dokonał zamiany z  

majątkiem Leipe przy Auras i dalej odsprzedał. 

(Wyciągi z „Geschichtliches aus den Dörfern des Grünberger Kreises” oraz innych publikacji Augusta 

Förstera)                                                                           

                                                                                                                         c.d. w nastepnym wydaniu 
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Deutsch - eine Chance auf persönlichen und beruflichen Erfolg… 

Im Zentrum für Berufs- und Weiterbildung “Elektryk“ in der Vereinbarung mit der Sozial-Kulturellen 

Gesellschaft aus Zielona Góra wird Deutsch als Minderheitssprache unterrichtet.   Dieser Idee, dieses 

Ausbildungsfaches Deutsch als Minderheitssprache in unserer Schule einzuführen liegen viele Faktoren 

zugrunde. Unsere Schüler müssen in diesem Fach schriftliches und mündliches Abitur ablegen. Sie nehmen 

an vielen Austauschprogrammen und sprachlichen Wettbewerben teil und absolvieren ausländische 

Berufspraktika. Wir haben ihnen diesen Leistungskurs angeboten, damit sie einen leichten Einstieg in die 

Berufswelt finden und sich mit verschiedenen sprachlichen Herausforderungen auseinandersetzen können. 

Der Unterricht  gestaltet sich in interessanter Form, richtet sich sowohl an die sprachlich begabten Schüler 

als auch an diejenige, bei denen die Freude am Fremdsprachenunterricht erst geweckt werden muss. 

Unsere Schüler, denen Deutsch keine Probleme bereitet, haben an zahlreichen Sprachwettbewerben 

teilgenommen, die an unserer Schule ausgetragen wurden: einer von ihnen war „Pokaż nam język”/ Sag’s 

multi (von den Bankhochschulen gefördert). Die Preisträger sind zu der Regionalausscheidung/ 

Endausscheidung in Poznań zugelassen worden. 

Jedes Jahr wird eine so genannte „Woche der Deutschen Kultur“ (16.04.-20.04.2018) veranstaltet. In diesem 

Zeitraum führen wir einen Wettbewerb der deutschen Sprache und einen Wissenswettbewerb über die 

Bundesrepublik Deutschland durch. Die Erstplatzierten stiegen in das Wojewodschaft-Finale in Słubice 

(Sprachwettbewerb - na miejsca,fertig,go )  und in Zielona Góra (Wettbewerb über DACH- Länder)  auf. 

Um die Schüler einerseits zu einer selbständigen Arbeitsweise anzuregen und andererseits das wichtige 

Element der Gruppen- und Teamarbeit zu betonen, organisieren wir auch Klassenwettbewerbe. Das Ziel ist 

die interessanten Materialien für den Wettbewerb „Deutsch ist cool“ zu bearbeiten. Die jeweiligen Klassen 

sind für die Bearbeitung eines bestimmten Themas verantwortlich. Die Themen beschäftigen sich 

beispielsweise mit deutschen Musikern, der deutschen Küche, der deutschen Literatur oder handeln über 

deutsche Nobelpreisträger. Ziel ist die Anfertigung eines Endproduktes: Wandzeitung, Quiz oder Flyer. 

Unsere Schüler nehmen an verschiedenen Maβnahmen und Aktivitäten an der Grünberger Universität teil. 
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Sprachspiele auf Deutsch. 

Der diesjährige Wettkampf in der deutschen Sprache 

wurde wieder in Rahmen der Woche der deutschen Kultur 

(16.04-20.04.2018) ausgeschrieben. Insgesamt 30 Schüler 

vom Lyzeum und Technikum der Jahrgänge 1-4 haben 

miteinander im Wettbewerb gestanden. Die Teilnehmer 

konnten ihre lexikalisch-grammatischen Kenntnisse in dem 

Schulwettbewerb der deutschen Sprache überprüfen. 

Die Preise sind in zwei Kategorien/Altersgruppen 

vergeben worden: für die Klassenstufen: 1-2 und 3-

4 

Wettbewerb-DACH-Länder. 

Wer das Wissen in Kultur, Politik, Geographie und 

Geschichte Deutschlands in einem Wettbewerb 

testen wollte, konnte sich zu einem Mannschaft- 

Ausscheidungskampf melden. In erstem Teil traten 

15 2- köpfige-Mannschaften miteinander in 

Wettstreit. 

Die Teilnehmer mussten einen Test im Bereich der 

o. g. Themen bestehen. 

 

Wojewodschaft-Finale- Wettbewerb-DACH-Länder. 

Im Finale an der Grünberger Universität, am 15.03.2018 

kämpften 6 Mannschaften gegeneinander. Die Testfragen 

hatten schon einen höheren Schwierigkeitsgrad und haben 

nicht nur landeskundliche Kenntnisse überprüft. Die 

Schüler mussten nicht nur die grammatischen Aufgaben 

lösen, aber auch die deutschen Sprichwörter kennen. 

Unsere Mannschaft hat den ersten Platz belegt. Wir waren 

besser als die Schüler aus Zielona Góra, Świebodzin,  und 

Międzyrzecz. 

Konversatorium an der Grünberger Universität: „Deutsch locker-flockig gestaltet“ 

Unsere Schüler haben auch schon zum zweiten Mal am Konversatorium: „Deutsch locker-flockig gestaltet“ 

teilgenommen. Das Seminar an der Grünberger Universität bot den Schülern Einblick in die Kultur und die 

Sprache des Nachbarlandes, aber hatte auch die Aufgabe das Wissen einfach und attraktiv zu vermitteln.  

deutsche Fassung : Iwona Wysocka 
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                                    Język niemiecki szansą  na sukces osobisty i zawodowy… 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” we współpracy z Towarzystwem Społeczno-

Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze prowadzi grupy językowe, w których 

realizowany jest program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 

Uczniowie naszej szkoły oprócz konieczności zdawania za parę lat obowiązkowej matury pisemnej i ustnej z 

j. niemieckiego mają bardzo wiele możliwości udziału w różnych formach wymiany zagranicznej- realizują 

projekty interdyscyplinarne, uczestniczą w konkursach przedmiotowych, a także odbywają staże zawodowe 

w Niemczech. Aby umożliwić, jak najlepsze przygotowania się do tego typu „wyzwań” zaproponowaliśmy 

uczniom chętnym naszą ofertę udziału w tych zajęciach. 

Zajęcia te umożliwiają przygotowanie wielu ciekawych projektów skierowanych do uczniów uzdolnionych 

językowo, ale również takich, których do tego języka należy przekonać innymi ciekawymi formami pracy. 

I tak dla uczniów, którym j. niemiecki nie sprawia trudności zaproponowaliśmy udział  

w szeregu konkursów językowych –pierwszym z nich był zorganizowany przez Wyższe Szkoły Bankowe  

„ Pokaż nam język”. Uczniowie nasi zakwalifikowali się do finału regionalnego w Poznaniu. 

Co roku organizujemy  Tydzień Kultury Niemieckiej- w ramach którego przeprowadzamy olimpiadę 

na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, oraz konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. 

Wyłonieni zwycięzcy zakwalifikowali się w tym roku do szczebla wojewódzkiego Turnieju Językowego w 

Słubicach - na miejsca,fertig, go.. i Zielonej Górze (Turniej Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych) 

Ponadto, aby uczniów zachęcić z jednej strony do samodzielnej pracy, ale również podkreślić ważny 

element pracy grupowej i zespołowej, organizujemy turnieje w ramach klas. Celem ich jest stworzenie 

ciekawych materiałów na konkurs skierowany do gimnazjalistów:  „Deutsch ist cool“. Każda z klas 

opracowuje określony temat. Tematy odnoszą się do znanych osobistości ze świata kultury, czy polityki, 

niemieckiej kuchni, literatury, bądź niemieckich Noblistów.  Efektem końcowym jest produkt w postaci 

gazetki ściennej, quizu, ulotki. 

Nasi uczniowie uczestniczą również w działaniach zaproponowanych przez Uniwersytet Zielonogórski. 

Iwona Wysocka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia 

Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego 

„Elektryk”  Nowa Sól 
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Niemieckie potyczki językowe. 

Tegoroczne zmagania z językiem niemieckim organizowane po  raz kolejny w ramach Tygodnia Kultury 

Niemieckiej (16.04-20.04.2018)  skupiły ponad 30 uczniów klas 1-4 LO (Liceum Ogólnokształcącego) i TZ 

(Technikum Zawodowego). Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności leksykalno- gramatyczne biorąc 

udział w Szkolnej Olimpiadzie Języka Niemieckiego. 

 

 

Szkolny Drużynowy Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

Kto chciał się sprawdzić ze znajomości kultury, polityki, geografii i historii Niemiec  mógł wziąć udział w 

eliminacjach szkolnych Drużynowego Konkursu Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych . Do pierwszego 

etapu przystąpiło 15 dwuosobowych drużyn. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu obejmującego w/w 

zagadnienia. 
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Finał Wojewódzki Konkursu Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 

Do finału, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim 15.03.2018 zakwalifikowało się 6 drużyn.  

Pytania finałowe  były  już o większym stopniu trudności, oraz sprawdzały wiedzę nie tylko krajoznawczą. 

Uczestnicy musieli rozwiązać zadania gramatyczne oraz wykazać się znajomością przysłów niemieckich. 

Zdobyliśmy 1. miejsce !!. Byliśmy lepsi niż uczniowie ze szkół w Zielonej Górze, Świebodzinie, 

Międzyrzeczu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch na luzie na Uniwersytecie Zielonogórskim 

Nasi uczniowie uczestniczyli kolejny raz w konwersatorium Deutsch na luzie prowadzonym w polsko-

niemieckim dwugłosie, którego celem jest pogłębienie wiedzy o języku i szeroko pojętej kulturze naszego 

zachodniego sąsiada. Zaproponowane przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UZ tematy 

dotykają problemów bieżących, niekiedy mając za zadanie w przystępny i atrakcyjny sposób przekazać 

pewną wiedzę, a innym razem bawiąc się możliwościami języka niemiecki
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Ernst Bartsch  

„Saabor w lesie” 

 

Powiadają „Saabor w lesie”, 

Wśród najstarszych wieść tak niesie. 

Niczym fiołek skryty w gaju, 

Kwitnie wieś w niemieckim kraju. 

Gdzie się Odra z Śląskiem żegna, 

Tam jest gniazdko pełne ciepła, 

Tamże Grünberg się wynurza, 

Winorośle zdobią wzgórza. 

Fabryk zgiełk, wagonów stukot, 

Ciszy szukać tutaj próżno. 

 

 Sosny, świerki, dąb kołysze 

 Wiatr, „zakłóca” śpiewanie ciszę. 

 Wytchnij: źdźbła i drzew korony 

 Dzień Ci dadzą wymarzony. 

 Gdy wędrówka Cię zawoła 

 Znajdziesz zamek, park dokoła, 

 Odrę i jeziora strony, 

 

Na mchu spoczniesz utrudzony. 

Perła flory, dama nasza, 

Dąb potężny Śląsk okrasza. 

Niech świat gna w swym dzikim pędzie –  

Tu mój dom i tak już będzie. 

 

 

(tłumaczenie: Izabela Taraszczuk  

TSKMN Zielona Góra  ) 

 

Ernst Bartsch   

„Saabor im Walde“ 

 

„Saabor im Walde” soll es bedeuten, 

so hört man ganz von alten Leuten. 

und wahrlich, einem Veilchen gleich, 

verborgen liegt’s im Deutschen Reich. 

Dort, wo die Oder Schlesien fast verlässt, 

da find’t man das heimliche, trauliche Nest, 

nicht weit der Kreisstadt Grünberg eben, 

wo man auf Hügeln baut die Reben. 

Fabriken – Pfeifen und Rattern der Bahn 

ficht hier nicht Deine Ruhe an. 

 

 

 Das Rauschen der Eichen, Föhren und Fichten 

 Als „Ruhestörung” gilt’s wohl mitnichten. 

 Wenn, hingestreckt unter Waldesbäumen, 

 Im Grase willst Du den Tag verträumen. 

 Doch willst Du wandern mal wieder ‘ne Stunde 

 so liegen Schloss und Park in der Runde. 

 Und See und Oder mit lieblichen Stätten, 

 

 

wo wieder Du kannst ins Moos Dich betten. 

Und Schlesiens stärkste Eiche hier, 

sie ist unser Stolz, der Gegend Zier. 

Lass sausen die Welt mit ihrem Treiben –  

Das ist meine Heimat und soll es bleiben. 
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                                                                      Majówka 2018 

 

12.05.2018 (SOBOTA)   Godz 14 :00 – Boisko Szkoły Podstawowej  w Zaborze 

 Wraz z młodzieżą z Neutreben (BRD) 

   

14:00 – przyjazd Młodzieży  z Neutrebbin i członków TSKMN z Zielonej Góry     

14.30-  prezentacja  sołectw gminy Zabór  oraz członków TSKMN  z Gminy Zabór  

             oraz z Zielonej Góry   

15:00- Uroczyste rozpoczęcie festynu  

15:30- Turniej w dwa ognie 

15.30- Tor przeszkód 

16.30- Mecz piłki nożnej  

17.00- Mecz koszykówki 

17.30- Prezentacja o Janie Pawle II  

18.00- Występ Zespołu „Grünberger Band” 

Podczas Majówki będzie Imbis oraz Kawa, Herbata i ciasta domowych wypieków. 

                              Zapraszamy serdecznie 

 

  

Wójt 

Gminy Zabór                                                                                         Towarzystwo Społeczno- Kulturalne                                                          

Robert Sidoruk                                                                                          Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 
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Maifest 2018 

 

am 12.05.2018 (Samstag), um 14.00 Uhr auf dem Sportplatz der Grundschule in 

Zabór (Saabor),  

gemeinsam mit der Jugend aus Neutrebbin veranstaltet 

 

14:00 - Ankunft der Jugend aus Neutrebbin und Mitglieder der Sozial Kulturellen Gesellschaft der 

Deutschen Minderheit aus Zielona Góra 

14.30- Präsentation der Ämter des Ortsvorstehers der Gemeinde Zabór und Mitglieder der Sozial Kulturellen 

Gesellschaft der Deutschen Minderheit aus der Gemeinde Zabór und aus Zielona Góra  

15:00 - Festlicher Beginn des Picknicks  

15: 30- Turnier: Völkerball 

15.30- Hindernislauf 

16.30 - Fußballspiel 

17.00 - Basketballspiel 

17.30 Uhr - Vortrag über Johannes Paul II. 

18.00 Uhr - Auftritt der Band "Grünberger Band" 

 

Während des Picknicks gibt es Imbis und Kaffee, Tee und hausgemachten Kuchen. 

  Wir laden Sie herzlich ein 

 

Gemeindevorsteher                                      Sozial Kulturelle Gesellschaft der                                     
Robert Sidoruk              Deutschen Minderheit aus Zielona Góra 
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