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Nr 5 u.–i/6 2018                                Jahrgang 18 / Rok Wydania 18                       Mai - Juni / Maj - Czerwiec 
 

 

 

WIOSNA 

 

Wiosna, wiosna, 

natura się budzi, 

minęło wiele długich nocy 

i pierwsze trawy już kiełkują, 

Ptaki witają promienie słońca, 

a ich śpiewanie nas inspiruje, 

niektóre kwiaty zdobią już ogrody, 

i pąki się rozwijają, 

tak prezentują piękno wiosny. 

Spełniło się, 

przyszła Wiosna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÜHLING 

 

Frühling, Frühling, 

die Natur erwacht, 

vorbei so manche lange Nacht, 

die ersten Gräser sprießen, 

Vögel die Sonnenstrahlen begrüßen, 

ihr Tirilieren uns inspiriert, 

so manche Blume schon den Garten ziert, 

Knospen sich entfalten, 

die Schönheit des Frühlings gestalten. 

Ja es wird wahr, 

der Frühling ist da. 

 

Roland Hellman 

Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 
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Rudolf Friedenthal 1874 

G E S C H I C H T E / H I S T O R I A 

 

Geschichte von Günthersdorf/Zatonie 

 

Im Juni 1794 erwarb Graf Hans Melchior Julius von Schweinitz die Herrschaft für 155.000 

Taler, wie es hieß im Tausch mit Oberbaumgarten (Sady Górne). In der Folgezeit erfuhren die 

Güterpreise einen erheblichen Rückgang.  Im Jahre 1808 kaufte das Schloss Leopold Friedrich 

von Goeckingk, Kurator von Dorothea Herzogin von Dino für 100.000 Taler und 5.000 Taler 

Schlüsselgeld. Nachdem sie einen Neffen von Charles-Maurice de Talleyrand geheiratet hatte, war 

die neue Besitzerin nicht nur Herzogin von Dino, sondern auch Gräfin von Talleyrand–Périgord, 

Prinzessin von Kurland und Semgallen. Da sie bereits seit 1800 laut testamentarischer Verfügung 

des Herzogs Peter von Kurland-Sagan die Herrschaft Wartenberg/Kleinitz (Otyń/Klenica) besaß, 

so vereinigte sie ihren großen Güterkomplex zur Herrschaft Wartenberg (Otyń). Da ihr auch die 

Herrschaft Sagan (Żagań) zugefallen war, vereinigte sie bis zu ihrem Tode am 19. September 1862 

einen gewaltigen Landbesitz ungeteilt. Bei der Erbteilung wurden nach dem Testament der 

Vorbesitzerin die Güter auf der rechten Oderseite zugunsten ihrer Tochter, der Marquise de 

Castellane von der Herrschaft Wartenberg (Otyń)  abgezweigt. Erbe des bedeutenden Restes 

dieser Herrschaft am linken Oderufer wurde der zweite Sohn Herzog Alexander von Dino, 

Marquis von Talleyrand- Périgord, des Herzogtums Sagan (Żagań) der älteste Sohn Herzog 

Valencay. 

Nach dem Tod von Dorothea verkaufte der Herzog von Dino Mitte August 1879 die Herrschaft 

Wartenberg (Otyń) für den Preis von 3.450.000 Mark an den Staatsminister a. D. Dr. Karl 

Rudolf Friedenthal (* 15. September 1827 in Breslau, † 07. März 1890 in Giesmannsdorf bei 

Neiße / Goświnowice Nysa) und den Palast in Güntherdorf (Zatonie). Friedenthal war ein 

deutscher Jurist, Unternehmer und Parlamentarier im Königreich Preußen. 

Nach dessen Tode, am 6. März 1889, wurde seine Tochter Renate Baronin von der Lancken-

Wakenitz (* 1868 Berlin † 1947 Zatonie) Besitzerin, die mit dem Freiherrn Oskar von der 

Lancken-Wakenitz verheiratet war. Sie war letzte Besitzerin des Palastes und von 29.000 Morgen 

(7.500 ha) Land bis 1945. 1947 verstarb sie in Zatonie (Günthersdorf) und wurde dort auch 

beerdigt. 

Ihr Grab wurde, wie auch die Gräber der ehemaligen deutschen 

Einwohner, in Zeiten der kommunistischen Regierungen Polens 

eliminiert. 

Laut Aussage von ehemaligen deutschen Einwohnern Günthersdorfs 

wurde der Palast von der deutschen Wehrmacht als 

„Lauschposten“ genutzt. Damit keine geheimen Papiere und 

Gerätschaften den anrückenden russischen Truppen in die Hände 

fallen sollten, wurde der Palast von ihnen angezündet und vernichtet. 

 

(Auszüge aus „Geschichtliches aus den Dörfern des Grünberger 

Kreises“ und anderen Veröffentlichungen nach August Förster) 

 Sept. 2017 HeRo 
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                                                                                                                                   G E S C H I C H T E / H I S T O R I A 

 

 Historia miejscowości Günthersdorf/Zatonie 
     

W czerwcu 1794 roku Graf Hans Melchior Julius von Schweinitz kupił powyższą posiadłość za 155 

tysięcy Talarów, przy zamianie, jak się mówiło na Oberbaumgarten (Sady Górne). W tym czasie ceny 

nieruchomości gwałtownie spadały. Już w 1808 r. zarządca posiadłości  Dorothey księżnej  von  Dino,  

Leopold Friedrich von Goeckingk nabył ją dla niej za 100 tysięcy Talarów oraz 5 tysięcy wtedy tak 

zwanych „ pieniędzy kluczowych lub okupowych”.  Wychodząc za  mąż za bratanka Charlesa-Mauricego de 

Telleyranda, jako nowa właścicielka otrzymała tytuł Herzogin von Dino, również tytuł hrabiny von 

Talleyrand-Perigord, Księżniczki Kurlandzkiej i Semgallskiej. Bedąc.  Jak naniesiono w testamencie  księcia 

Petera von Kurland – Sagan była ona właścicielką dóbr Wartenberg/Kleinitz (Otynia/ Klenicy) i zjednoczyła 

swój duży kompleks majątkowy. Jednak Wartenberg/Otyń został jej główną siedzibą.  Później przypadła jej 

także własność  majątku Sagan (Żagania), tak więc  łączyła wszystkie swoje dobra aż do śmierci. Zmarła 19 

września 1862 roku,  zostawiając wielkie niepodzielone dobra. Po śmierci, według testamentu właścicielki, 

dobra po prawej stronie Odry, z częścią własności Wartenberg (Otynia), zapisała swojej córce, Marquise de 

Castellane. Spadkobiercą znacznej, pozostałej części po lewej stronie Odry został jej drugi syn Herzog 

Alexander von Dino, Marquis von Talleyrand-Perigord a właścicielem Sagan(Żagania) najstarszy 

syn Herzog Valencay. 

Po śmierci  Dorothey, jej syn Herzog Alexander von Dino  sprzedał   posiadłość ziemską Wartenberg (Otyń) w 

połowie sierpnia 1879 roku za cenę 3.450.000 Marek  byłemu sekretarzowi stanu Dr. Karlowi Rudolfowi 

Friedenthalowi (ur. 15 września 1827 w Breslau/Wrocław, zm. 07 marca 1890 w Giesmannsdorf bei 

Neiße/Goświnowice Nysa/), także pałac w Güntherdorf (Zatonie). Friedenthal był niemieckim prawnikiem, 

przedsiębiorcą i parlamentarzystą w Królestwie Pruskim. 

Po śmierci Friedenthala, włascicielką dóbr została jego córka ( ur. 1868 Berlin, zm. 1947 Zatonie) Renate 
Baronin von der Lancken-Wakenitz, której mężem był Freiherr Oskar von der  Lancken-Wakenitz. Była ona 
ostatnią właścicielką Pałacu oraz 29 mórg ziemi ( 7,5 tys. ha).  Zamieszkiwała do 1945 w Zatoniu 
(Günthersdorf), gdzie zmarła i została również pochowana. Jej grób, jak również inne groby dawniejszych 
niemieckich mieszkańców, zostały w czasach komunistycznych rządów w Polsce, wyeliminowane. 
 
Zgodnie z oświadczeniami dawniejszych niemieckich mieszkańców miejscowości Günthersdorf, pałac był 
wykorzystywany w czasie II wojny światowej przez Wehrmacht jako miejsce „ podsłuchowe”. I tak, aby 
papiery tajne  oraz sprzęt nie trafiły do rąk zbliżających się  wojsk rosyjskich, pałac został   podpalony i 
zniszczony. 
 
 
(Wyciągi z „Geschichtliches aus den Dörfern des Grünberger Kreises”    oraz innych publikacji Augusta 
Förstera) 
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Feierlicher Abschied 

 

Am 20.Juni 2018 durfte ich mit unseren weiblichen Vorstandsmitgliedern Frau Bogusława Piersiak 

und Frau Iwona Malinowska an der Abschiedsfeier im Konsulat der BRD in Oppeln teilnehmen. 

Die bisherige Konsulin Frau Sabine Haake hat ihre 4-Jährige Amtszeit beendet. Zum feierlichen 

Abschied kamen viele Gäste, darunter Vertreter der woiwodschaftlichen Behörden, aber 

hauptsächlich waren es Mitglieder der deutschen Minderheit aus der Oppelner Woiwodschaft, aus 

dem Schlesischen, Niederschlesischen und wir die Lebuser. 

 

In der Abschiedsrede bedankte sich Frau S. Haake für die fruchtbare Zusammenarbeit mit den 
Oppelner Behörden und mit der deutschen Minderheit. Für ihre Aussage bekam sie enormen 
Beifall, denn alle Anwesende fanden das Zusammenwirken mit Frau Konsulin als eine beispiellose 
gut gemachte Sache. Sie konnte immer kluge, angenehme und herzensnahe Worte finden, indem 
sie die diplomatische Form nicht missachtete. Wir sind Frau Haake sehr dankbar für ihre 
Unterstützung bei unserer Arbeit, insbesondere bei der Durchführung unseres großen Projekts 
„Diktat in der deutschen Sprache“. Dieses Projekt wird schon 6 Jahre durch unsere Gesellschaft 
der deutschen Minderheit, zusammen mit der Grünberger Universität, durchgeführt. In dem 
Projekt haben mehr als 550 Personen teilgenommen, grundsätzlich aus unseren Jugendkreisen, 
aber auch andere, die Deutsch lernen. 
Natürlich wurden von uns auch andere Projekte wie das Frühlingstreffen im Mai, das Weinlesefest 
im September, oder der Adventsabend im Dezember immer seitens des Konsulats der BRD  in 
Oppeln gefördert. 
Unterstützung bekommen wir auch bei der Herausgabe unseres „Grünberger Monatsblatts“, das 
häufig in Polen und in deutschsprachigen Ländern gelesen wird: Selbst in diesem Jahr sind schon 
über 75 000 Eröffnungen unserer Internetseite www.tskmn.pl, in dem wir unser Blatt darstellen, 
registriert worden. 
Frau Sabine Haake hat uns dann auch ihre Nachfolgerin Frau Birgit Fisel-Roesle vorgestellt. Die 
neue Konsulin zeigte sich auch sehr sympathisch, und in 
einem Privatgespräch versprach sie uns, sie sei bereit 
weiterhin die bisherige, auf hohem Niveau durchlaufende 
und gut wirkende Arbeit fortzusetzen. 
 
 
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
Vorsitzender der S-KGdDM in Grünberg     
                            

 
 

 

http://www.tskmn.pl/
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Uroczyste   pożegnanie 

 
 
 

20 czerwca 2018 r uczestniczyłem wraz z członkami  Naszego TSKMN , Paniami: 
Bogusławą Piersiak – skarbnik,  oraz  członkiem zarządu Panią Iwoną Malinowską w uroczystym 
pożegnaniu Pani Konsul  opolskiego Konsulatu RFN - Sabine Haake . 
Na uroczyste pożegnanie przybyło bardzo dużo gości z woj. opolskiego z władzami tego 
województwa na czele, ale w szczególności członkowie  i przedstawiciele mniejszości niemieckiej z 
innych województw : Śląskiego, Dolnośląskiego oraz Lubuskiego. 
W  pożegnalnym  przemówieniu Pani Konsul Sabine  Haake podziękowała za owocną współpracę 
z władzami woj. opolskiego oraz z mniejszością niemiecką . 
Oczywiście otrzymała gromkie brawa ,gdyż ta współpraca w „ wykonaniu „ Pani Konsul Haake była 
naprawdę bardzo owocna oraz bardzo potrzebna. 
W wypowiedziach  Pani Konsul zawsze przebijała kobieca mądrość, serdeczność,rozwaga oraz 
dbałość o zachowanie dyplomatycznej formy. 
 
 
 
Jesteśmy wdzięczni Pani Konsul za wspieranie naszych projektów, a w szczególności projektów 
młodzieżowych tj. organizację naszego sztandarowego projektu „Dyktando z j.niemieckiego” 
organizowanego  przez nasze Towarzystwo Społeczno -Kulturalne  Mniejszości Niemieckiej w 
Zielonej Górze wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim które urosło już na przestrzeni 6 lat do 
dyktanda ogólnopolskiego w którym bierze udział ponad 550 osób w szczególności  nasza młodzież 
należąca do Naszego Towarzystwa  oraz  ucząca się j. niemieckiego . 
Wspierane są także przez Konsulat w Opolu imprezy integracyjne takie jak: Majówka,Winobranie 
czy Wieczór Adwentowy. Wielkim wsparciem jest także wydawanie naszej gazetki „Grünberger 
Monatsblatt” która jest bardzo poczytna w Polsce oraz w krajach niemieckojęzycznych, gdyż w tym 
roku mamy już ponad 75 000 tys .zarejestrowanych jej wyświetleń na naszej stronie www.tskmn.pl   
Na zakończenie Pani Sabine Haake przedstawiła swoją następczynię Panią Konsul 
Birgit Fisel-Roesle 
W prywatnej rozmowie  sympatyczna  Pani  Birgit Fisel-Roesle wyraziła  chęć kontynuowania 
współpracy z nami i innymi mniejszościami niemieckimi  na  bazie wysokich standardów   
wypracowanymi przez jej poprzedniczkę. 
 
 
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
Przewodniczący TSKMN Zielona Góra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tskmn.pl/
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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  

 

Sprachkompetenz-eine Chance auf persönlichen und beruflichen 

Erfolg… 

Sozial-Kulturelle Gesellschaft aus Zielona Góra bietet ihren jungen Mitgliedern 

verschiedene Sprachkurse.   Den Schülern, die eine Ausbildung machen, werden 

Deutschkurse- Fachdeutsch angeboten, damit sie einen leichten Einstieg in die Berufswelt 

finden und sich mit verschiedenen sprachlichen Herausforderungen auseinandersetzen 

könnten. Schon im Mai hatten unsere jungen Mitglieder die Mőglichkeit, diese praktisch 

auszunutzen, denn sie nahmen an einem handwerklichen Programm teil.   Der Austausch 

auf der beruflichen Ebene ermöglicht den jungen Leuten im Rahmen der integrierten 

Bildung eine Weiterbildung für die gemeinsame EU-Wirtschaft, eine gegenseitige 

Vorstellung der verschiedenen Bildungssysteme und das kennen lernen pädagogischer 

Entwicklungstendenzen. Des Weiteren ist auch eine Entwicklung gemeinsam anerkannter 

Berufsbildungsprofile möglich. 

 

Im Rahmen des Projekts und des beruflichen Austausches haben die Schüler das sozial- 

kulturelle und Sprachkompetenzen erworben, aber auch internationale 

Berufskompetenzen, die gut qualifizierten Arbeiter auf dem europäischen Arbeitsmarkt 

auszeichnen. 

Die geplanten Berufspraktika in Deutschland dienten der Persönlichkeitsentwicklung. Die 
Projektteilnehmer hatten die Möglichkeit, die Sitten und Kultur des Nachbarlandes 
kennen zu lernen. Diese Erfahrungen kőnnen positiv die Einstellung zu den Personen der 
anderen Nationalitäten im eigenen Land beeinflussen. 
 
deutsche Fassung : junge Mitglieder von SKGdDM, 
Iwona Wysocka- Deutschlehrerin, Koordinator für beruflichen Austausch 
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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  

Kompetencje językowe szansą  na sukces osobisty i zawodowy… 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Zielonej Górze 

prowadzi grupy językowe, w których realizowany jest program nauczania języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 

Uczniom zdobywającym wykształcenie zawodowe zaproponowaliśmy z naszej szerokiej 

oferty kurs j.niemieckiego specjalistycznego. Już w maju nasi młodzi członkowie mieli 

osobiście możliwość wykorzystania swoich umiejętności językowych, gdyż uczestniczyli w 

programie branżowym.  Wymiana na płaszczyźnie zawodowej stwarza młodym ludziom 

możliwości w zakresie zintegrowanego kształcenia, zapoznania się z pedagogicznymi 

innowacjami, oraz umożliwia rozwój wzajemnie uznawanych profili kształcenia 

zawodowego i wykwalifikowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu i praktyk uczniowie nabyli społeczno-kulturowe i językowe 

kompetencje jak również międzynarodowe kompetencje zawodowe, które wyróżniają 

doskonale wykwalifikowanych pracowników na rynku europejskim. Zaplanowane praktyki 

zawodowe w Niemczech służyły rozwojowi osobowości. Uczestnicy mieli możliwość poznać 

obyczaje i kulturę sąsiedniego kraju. Doświadczenia te mogły wpłynąć pozytywnie na 

stosunek do osób innych narodowości we własnym kraju. 

 

opracowanie- młodzież TSKMN 

Iwona Wysocka- nauczycielka j.niemieckiego, koordynatorka wymiany na płaszczyźnie zawodowej 
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Zaproszenia 

 

WINOBRANIE 2018 

Uprzejmie informujemy że dnia 14.09.2018 o godz 17:00 odbędzie się  w Zaborze uroczystość Winobrania 

2018. Uroczyste otwarcie odbędzie się  w Sali Wiejskiej ul Lipowa 15 66-003 Zabór. W spotkaniu tym 

przewidziane jest zwiedzanie winnicy oraz występy zespołów mniejszości niemieckiej, 

Grünberger Band, Kapeli z Raciborza, Eleonory Bouje oraz Tomka Pileckiego. Przewidziany jest także 

Imbis. 

Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł-osobę. 

Zgłoszenie proszę wysyłać na emal zgora@tskmn.pl lub sms na tel. 668045110 

Wpłaty prosimy kierować na konto 98 1140 2004 0000 3102 7751 9527 z dopiskiem 

Winobranie 2018, wraz z nazwiskiem i imieniem. 

 

Festiwal Kultury Niemieckiej 2018 

Dnia 22 09.2018 odbędzie się we Wrocławiu w Hali 100 lecia Festiwal Kultury Niemieckiej. Wyjazd 

autobusem do Wrocławia o godz. 7:00 z parkingu pod Palmiarnią ul. Piaskowa Zielona Góra. 

Koszt uczestnictwa wynosi 25 zł-osobę. 

Zgłoszenie proszę wysyłać na email zgora@tskmn.pl lub sms na tel. 668045110 

do dnia 15.09.2018 

Wpłaty prosimy kierować na konto 98 1140 2004 0000 3102 7751 9527 z dopiskiem Festiwal 2018, wraz z 

nazwiskiem i imieniem. 

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób. 

Zarząd TSKMN 

 

mailto:zgora@tskmn.pl
mailto:zgora@tskmn.pl
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Einladungen 

 

Weinlesefest 2018 

 

Das Festival der deutschen Kultur 2018 

Am 22.09.2018 (Samstag) in der Hundertjahrhalle in Breslau wird Das Festival der deutschen Kultur 2018 

stattfinden. Um 7:00 morgens steigen wir auf dem Parkplatz vorm Palmehaus (Piaskowa Str.) in den Bus ein 

und fahren nach Breslau los. 

Der Beitrag beträgt 25,- Zl pro Person. 

Melden Sie sich bitte spätestens am 15.09.2018 per e-Mail an die Adresse: zgora@tskmn.pl  oder mit einem 

SMS an die Tel.-Nr  668 045 110. 

Ihre Einzahlung soll auf folgendes Konto: 98 1140 2004 0000 3102 7751 9527 

einfließen mit der Zuschrift Festiwal 2018, wobei die Vor.-u. Nachnamen nicht fehlen dürfen. Der Bus hat 

nur 50 Plätze, deswegen wird auch die Zahl der Reiselustigen auf 50 Personen beschränkt. 

Der Vorstand unserer Gesellschaft      

 

 

 

 

 

Mit Freude machen wir bekannt, dass wir am 14.09.2018 (Freitag) um 17:00 in Saabor  unser 

Weinlesefest 2018 feiern werden. Eröffnung dieses Festes wird im Dorfsaal in Saabor (Lipowa Str. 15) 

stattfinden. Während unseres Treffens werden wir die Weinberge besichtigen und uns bei internationalen 

(deutschen, polnischen, englischen, italienischen) Melodien amüsieren. die Melodien werden uns unser 

Grünberger Band, weiter eine extra zu uns angekommene Musikkappelle der deutschen Minderheit aus 

Ratibor-TIROL BAND, weiter unsere Eleonore Buoje, so wie unser Tomek Pilecki beibringen. Einen 

Imbiss wird es auch geben. 

Der Beitrag beträgt 25,- Zl für einzelne Person. 

Wir bitten Sie, uns Ihre Anmeldung an unsere e-Mailadresse: zgora@tskmn.pl  , oder mit einem SMS an 

die Telefonnummer 668 045 110, zu schicken. 

Den Beitrag bitte an folgende Kontonummer einzuzahlen: 

98 1140 2004 0000 3102 7751 9527 

natürlich mit der Zuschrift Winobranie 2018 und mit Angabe des Vor.- u. Nachnamens. 

 

 

mailto:zgora@tskmn.pl
mailto:zgora@tskmn.pl
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Besuch 

 
Es ist Montag, der 09.Juli. Paar Minuten vor elf stehen wir, also Bolek Bernaczek 

und ich, auf dem Bahnsteig 1 und warten auf den Zug aus Berlin, der um 11:02 auf 

unserem Bahnhof seinen Lauf endet. Aus dem Lautsprecher hören wir, dass dieser 

Zug etwa 20 Minuten Verspätung hat. Also ruhig setzen wir uns auf eine Bank im 

Schatten, weil die Sonne schon kräftig auf den Beton der Bahnsteige prallt. 

Aber schon kommt der Zug an, die Reisende steigen aus, und einer von ihnen winkt 

schon zu uns. Natürlich erkennen wir den immer gut gelaunten Mann – wenigstens so 

haben wir ihn, den ehemaligen Generalkonsul der BRD in Breslau, Herrn Gottfried 

Zeitz. im Gedächtnis behalten. Vier Jahre sind schon her, als wir uns letztes Mal in 

Breslau gesehen haben und bei Abschiedsfeier die Möglichkeit hatten, unsere Einla-

dung zu äußern: „Besuchen Sie uns mal in Grünberg!“. Herr G. Zeitz war früher 

mehrmals amtlich in Grünberg, unsere Stadt habe ihm gut gefallen, deswegen wollte 

er Grünberg auch seinem Freund Peter Pragal zeigen, besonders weil der Freund ein 

Journalist ist und sich für die Tätigkeit der deutschen Minderheit in Polen interessiert. 

So haben wir die beiden Herren auf dem Bahnhof begrüßt und in unser Büro ge-

bracht. Hier konnten wir den Gästen über unsere Arbeit erzählen, wobei Bolek – als 

Vorsitzender – mit Stolz über unsere Erfolge berichtete, besonders die im Bereich 

zusätzlicher Deutschunterricht in solchen Schulen, wo die Eltern deklariert hatten, sie 

gehören zu der deutschen Minderheit und wollen, dass ihre Kinder in erweitertem 

Umfang Deutsch unterrichtet werden. Er vergaß auch nicht über die gute Zusammen-

arbeit mit der Grünberger  Uni zu reden, wo unsere Gesellschaft, gemeinsam mit der 

Uni, seit 6 Jahren ein Deutschdiktat organisiert, in dem in vorigem Jahr über 540 

Teilnehmer teilgenommen haben. 

Damit die Gespräche leichter verlaufen konnten füllte uns Bolek Gläser mit seinem 

selbstgemachten Wein ab. Für sein Erzeugnis bekam er großes Lob von den Gästen, 

aber von mir auch. Dann zeigten wir die Altstadt, und nach der Mahlzeit wurden die 

Herren zum Bahnhof begleitet, denn der Zug nach Berlin fährt gegen 16 Uhr nach 

Berlin zurück. Beide Männer versicherten uns, sie werden solchen Besuch bestimmt 

wiederholen. 
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Wizyta 

 
Jest poniedziałek, 09.lipca. Parę minut przed jedenastą stoimy we dwójkę, czyli Bo-

lek Bernaczek i ja, na peronie 1 i czekamy na pociąg z Berlina, który o 11:02 na na-

szym dworcu kończy swój bieg. Z głośnika słyszymy, że pociąg ten ma ok. 20 minut 

opóźnienia. Spokojnie więc siadamy sobie na ławce w cieniu, bo słońce już mocno 

wali w beton peronów. 

Ale już pociąg nadjeżdża, podróżni wysiadają, a jeden z nich już macha do nas. 

Oczywiście rozpoznajemy tego zawsze dobrze usposobionego mężczyznę – przy-

najmniej tak zapamiętaliśmy byłego Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu pana 

Gottfried’a  Zeitz’a. Minęły już cztery lata, jak ostatni raz widzieliśmy się we Wro-

cławiu, gdzie podczas uroczystości pożegnalnej mieliśmy możliwość wyrazić nasze 

zaproszenie: „Niech Pan nas odwiedzi w Zielonej Górze!”. Pan G.Zeitz był dawniej 

kilkakrotnie służbowo w Zielonej Górze, nasze miasto mu się podobało, dlatego 

chciał pokazać Zieloną Górę również swojemu przyjacielowi Peter’owi Pragal’owi, 

zwłaszcza że przyjaciel ten jest dziennikarzem i interesuje się działalnością mniejszo-

ści niemieckiej w Polsce. Tak więc przywitaliśmy tych dwóch panów na dworcu i 

sprowadzili do naszego biura. Tu mogliśmy opowiedzieć naszym gościom o naszej 

pracy, przy czym Bolek – jako Przewodniczący – z dumą relacjonował nasze sukce-

sy, szczególnie w obszarze dodatkowych lekcji języka niemieckiego w takich szko-

łach, w których rodzice zadeklarowali, że należą do mniejszości niemieckiej i chcą, 

żeby ich dzieci pobierały naukę języka niemieckiego w rozszerzonym zakresie. Nie 

zapomniał też opowiedzieć o naszej dobrej współpracy z Uniwersytetem Zielonogór-

skim, z którym nasze Towarzystwo od 6 lat organizuje dyktando z języka niemiec-

kiego, a w którym w ubiegłym roku udział wzięło ponad 540. uczestników.  

Aby rozmowy przebiegały łatwiej napełnił nam Bolek kieliszki swoim własnoręcznie 

sporządzonym winem. Za swój wyrób otrzymał dużo pochwał od gości, ale ode mnie 

też. Potem pokazaliśmy starówkę, a po posiłku panowie zostali odprowadzeni na 

dworzec, gdyż pociąg do Berlina odjeżdża ok. 16-tej. Obydwaj mężczyźni zapewniali 

nas, że taką wizytę na pewno będą jeszcze powtarzać. 

                Jan Grzegorczyk    
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