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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 7 u. -i 8/ 2018        Jahrgang 18 / Rok Wydania 18        Juli- August/ lipiec– sierpień 
 

 

Diesen Sommer , in den Ferien, scheint die Sonne 

unbarmherzig. 

Hitze kennt schon keine Gnade - 

Menschen sind in Schweiß gebadet.  

Uff, wie heìß, Uff, wie heìß- 

ist die Hitze bald vorbei?. 

Trockne Erde und kein Regen -  

was wird das nur für uns geben?. 

Das wirkt sich auf das Angebot von               

Lebensmitteln aus und wahrscheinlich                           

auch noch auf den Preis. 

Doch Urlauber und Touristen, 

 freuen sich auf solche Hitze. 

 Um eine Bräune auf der Haut zu haben,  

braucht man nicht mehr in                                       

tropische Länder fahren. 

Doch in Masuren und am Meer , 

gibt leider auch kein Platz mehr. 

Alle wollen am Wasser sitzen, 

um zu überwinden die Hitze. 

Gastronomen, doch am Ende, 

 reiben sich vor  Freude , Hände. 

Wenn die Kunden dort eindringen, 

lassen Sie die "Kassen  klingen". 

Bald ist der Sommer schon vorbei , 

 da muss man wieder sparsam sein.  

Der goldene Herbst steht vor der Tür, 

 doch wir warten auf den nächsten heißen Sommer wieder 

hier. 

Nur die Bauern können sich nicht darüber freuen  - 

diese Hitze soll der Teufel  holen. 

 

  
 Heißer Sommer 2018 

-Upalne lato 2018- 

Tego lata, trzy miesiące, niemiłosiernie praży słońce.  

Żar sìę z nieba leje wielki, 

aż na czołach lśnią bąbelki. 

                                      Uf, jak gorąco, uf jak gorąco  - 

słychać narzekania wszędzie. 

Co to będzie, jak to będzie.  

                                          Sucha ziemia rodzić nie chce - 

kiedy wreszcie luną deszcze?, 

bo gdy ziemia nie jest żyzna,  

będzie w miastach znów drożyzna. 

Dookoła słychać krzyki --  

wyschły rzeczki i strumyki. 

Wczasowiczów i turystów                                             

wszak pogoda taka cieszy,  

mają też uciechę dzieci. 

Wszyscy pięknie opaleni, 

korzystają w pełni ze słońca promieni. 

Nie potrzebne im Tropiki  

i podróże do  Afryki.  

Mazurskie jeziora i Bałtyku fale,                                

przyciągają ludzi rzesze całe. 

Bo wiadomo, że w upale,  

woda chłodzi  ich wspaniale. 

Gastronomom w te upały,  

też znów "kasy zabrzęczaly". 

Lecz coś odłożyć muszą przecie, 

bo niebawem już po lecie . 

Już za pasem "złota" jesień.  

Wszyscy są szczęśliwi wokół-  

może to upalne lato,  

wróci do nas w przyszłym roku?. 

I tylko rolników gniewa ten stan cały-  

a niech diabli wezmą te upały. 

Eleonora Bouje 
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Günthersdorf-Teil 3 

Dorothea Herzogin von Dino und Gräfin von Talleyrand–Périgord, Prinzessin von Kurland und Semgall 

 

                                              

                                           Dorothea von Talleyrand-Périgord 

Dorothea Herzogin von Sagan (1793 – 1862) wohnte über 30 Jahre in Frankreich. Nach langer 

Abwesenheit unternahm sie im Mai 1840, zusammen mit ihrem Sohn Napoléon, für den sie Sagan (Żagań) 

erwerben wollte, eine längere Deutschlandreise. Sie hatte seit ihrer Übersiedlung nach Paris im Jahre 1809 

Deutschland nur gelegentlich und für kurze Zeit besucht. Zum ersten Mal erschien sie in Günthersdorf (heute 

Zatonie) am 13. Juni 1840. Bis sie Herzogtum Sagan übernahm (1844) war eben Günthersdorf (außer von 

Berlin) der Hauptsitz der Herzogin. Die Ortschaft gehörte zu ihren schlesischen Besitztümern, wie zahlreiche 

andere Güter im Kreis Grünberg (Zielona Góra). Der Verwalter ihrer Besitztümer, Friedrich Carl von 

Wurmb, wohnte in der Stadt Wartenberg (heute Otyń), in der sie ebenfalls über Herrschaftsrechte verfügte. 

Der von Balthasar von Unruh erbaute Palast in Günthersdorf wurde von 1842 – 1843 im Auftrag der 

Herzogin Dorothea von Biron, geborene von Kurland, verheiratet mit dem französischen Grafen Edmond de 

Tallyrand-Périgord, zu einem klassizistischen Palast umgebaut. Das Zeltdach wurde durch Attika mit dem 

Wappen der Besitzerin, sowie vier Vasen an den Ecken ersetzt. An die Frontfassade wurde Portikus in 

antiker Architektur mit vier Säulen und einem Balkon dazu gebaut. Einen weiteren Balkon installierte man 

von der Gartenseite. Die Umbaumaßnahmen gestaltete einer der bekanntesten zeitgenössischen Schöpfer -  

Karl Friedrich Schinkel. Der zum Palast gehörende Park wurde von Peter Joseph Lenné (* 29. 

September 1789 in Bonn; † 23. Januar 1866 in Potsdam), preußischer Gartenkünstler, gestaltet. Im Auftrag 

von Alexander Edmund Prinz von Dino (jüngerer Sohn der Herzogin Dorothea) wurden im Jahre 1871 

gewisse Änderungen in der Schlossumgebung vorgenommen. Auf beiden Seiten der zum Schloss führenden 

Treppe wurden Löwenstatuen aufgestellt.  Anstelle von verglaster Orangerie wurde gemauertes, 

neoklassizistisches Gebäude gebaut, welches heutzutage als Ruine erhalten blieb. 

 

(Auszüge aus „Geschichtliches aus den Dörfern des Grünberger Kreises“ und anderen Veröffentlichungen 

nach August Förster) 

Sept. 2017 

HeRo 

https://de.wikipedia.org/wiki/29._September
https://de.wikipedia.org/wiki/29._September
https://de.wikipedia.org/wiki/1789
https://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://de.wikipedia.org/wiki/23._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1866
https://de.wikipedia.org/wiki/Potsdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsarchitekt#Geschichte
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Zatonie- część 3 

Dorothea księżna von Dino, hrabina von Telleyrand-Perigord, księżniczka von Kurland i Semgall. 

 

 

 

Dorothea von Telleyrand-Perigord 

Dorothea księżna von Sagan (Żagań) (1793-1862) ponad 30 lat mieszkała we Francji. Po długiej 

nieobecności w roku 1840 razem ze swoim synem Napoleonem dla którego chciała nabyć Sagan (Żagań), 

udała się w dłuższą podróż po Niemczech. Po jej przesiedleniu do Paryża w roku 1809, tylko sporadycznie  i 

na krótko odwiedzała Niemcy. Pierwszy raz przyjechała do Günthersdorf  (dzisiejszego Zatonia) 13 czerwca 

1840 roku. Do objęcia Księstwa Żagańskiego w 1844 posiadłość Günthersdorf ( oprócz Berlina) była 

głównym miejscem zakwaterowania księżnej. Miejscowość ta należała do jej śląskich posiadłości, jak wiele 

innych w okręgu Grünberg (Zielonej Góry). Zarządcą tych posiadłości był Friedrich Carl von Wurmb,   

mieszkający w Wartenberg (dzisiaj Otyń), także ta miejscowość należała  do  dóbr księżnej. Pałac w 

Günthersdorf (Zatonie) zbudowany przez Balthasara  von Unruh w latach 1842-1843  z  polecenia księżnej 

Dorothey von Biron,  księżniczki von Kurland, zamężnej z francuskim hrabią Edmondem de Tallyrand-

Perigord przebudowany został na klasycystyczny obiekt. Dach namiotowy zastąpiono Attyką z herbem 

właścicielki, także cztery  wazy wymieniono na rogach. Na  przedniej fasadzie budynku dobudowano portyk 

w stylu architektury antycznej z czterema filarami i balkonem. Dodatkowy balkon zainstalowano po stronie 

ogrodu. Prace zaprojektował jeden z najbardziej znanych architektów tych czasów – Karl Friedrich 

Schinkel. Natomiast należący do pałacu ogród ukształtowany został  przez słynnego Petera Josepha Lenne, 

pruskiego artysty krajobrazowego. (ur. 29 września 1789 w Bonn, zm. 23 stycznia 1866 w Poczdamie). Z 

polecenia Alexandra Edmunda księcia von Dino ( młodszego syna księżnej Dorothey) w roku 1871 

dokonano pewnych zmian w okolicach pałacu. Po obu stronach, przy schodach wiodących do pałacu 

postawiono statuetki przedstawiające lwy. Na miejsce oszklonej oranżerii wybudowano murowany 

neoklasycystyczny budynek, który  stoi do dzisiaj w ruinie. 

 

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

Förstera) 

Wrzesień 2017  HeRo 
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Letnie warsztaty językowe w Szklarskiej Porębie  

W tym roku wyjazd organizowany przez Niemieckie Towarzystwo Społeczne -  Kulturalno bardzo mi się 

spodobał! Wyjazd odbył się w terminie 20 - 31.07, a zakwaterowanie miało miejsce w ośrodku ZNP Świteź. 

W pierwszym dniu po długiej podróży dotarli wszyscy uczestnicy z: Wrocławia, Piły, Zielonej Góry, 

Gorzowa Wielkopolskiego oraz Opola. 

Każdego dnia po śniadaniu odbywały się warsztaty językowe, bądź udawaliśmy się na wycieczki na 

karkonoskie szczyty lub wodospady. Na warsztatach byliśmy 

podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa to osoby rozpoczynające 

naukę języka niemieckiego. W drugiej i trzeciej były osoby coraz 

bardziej zaawansowane językowo.Oprócz samej nauki na 

ciekawych warsztatach mieliśmy wcześniej wspomniane 

wycieczki w góry i do miasta oraz wieczorami ogniska. Podobała 

mi się duża ilość czasu poświęconego na integrację dzięki czemu 

mogłem poznawać nowych bardzo ciekawych ludzi z całej Polski, 

którzy tak samo jak ja przyjechali uczyć się języka niemieckiego 

w ciekawym otoczeniu. Na przyjazny klimat wpłynęli również 

świetni wychowawcy. Był to jeden z moich bardziej udanych             

wyjazdów, na długo zostanie w mojej pamięci! 

Sommersprachworkshops in Schreiberhau 

 

Dieses Jahr hat mir das Sommerlager, das von der Sozial- Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit 

organisiert worden ist, sehr gut gefallen! Dieses fand vom 20. bis 31. Juli statt, die Unterbringung erfolgte im 

Zentrum des ZNP (Gewerkschaft der polnischen Lehrerschaft) in Świteź. 

Am ersten Tag nach einer langen Reise kamen alle Teilnehmer aus 

Wrocław, Piła, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski und Opole an. 

Jeden Tag nach dem Frühstück hatten wir Sprachunterricht oder 

Ausflüge zu den Riesengebirgsgipfeln oder Wasserfällen. Beim 

Workshop wurden wir in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe 

bestand aus Teilnehmern, die erst beginnen, Deutsch zu lernen. In der 

zweiten  und dritten Gruppe gab es Menschen, die sich sprachlich 

weiterentwickelt haben. 

Neben den interessanten Workshops hatten wir auch die oben genannten 

Ausflüge in die Berge und die Stadt, sowie Lagerfeuer am Abend. 

Mir gefiel es, dass ich viel  Zeit  für die Integration hatte und  sehr 

interessante Menschen aus ganz Polen kennenlernen konnte, die genauso 

wie ich in einem interessanten Umfeld Deutsch lernen konnten. 

 

Das freundschaftliche Klima wurde auch von hervorragenden Pädagogen unterstützt. 

Das war eine von meinen besten Reisen, die mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

 

Janek Farnicki -TSKMN Grünberg/Zielona Góra 
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   Ein Besuch in Berlin 
 
Im April dieses Jahres besuchten Schüler der Grundschule Nr. 3 in Gubin im Rahmen ihres Unterrichtes für 

die deutsche Minderheit Berlin. Aufgeteilt in kleine Gruppen fuhren die Schüler der vierten und sechsten 

Klasse an drei fortlaufenden Samstagen mit dem Zug in die Hauptstadt.  

In Berlin nutzten wir die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Kinder mussten anhand des Stadtplans 

selbstständig die entsprechenden Verbindungen finden und dann den Weg zur S- bzw. U-Bahn. Das war gar 

nicht so einfach.  

Die vierten Klassen fuhren zuerst zum Potsdamer Platz, wo sie die bewegte Geschichte dieses zu den 

wichtigsten Plätzen Berlins zählenden Platzes kennenlernten, die so symbolisch für die Geschichte der 

gesamten Stadt ist. Die Kinder erfuhren, dass der Potsdamer Platz, der in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts zu den wichtigsten kulturellen und kommerziellen Zentren Europas zählte, während des 

Zweiten Weltkrieges fast vollständig zerstört wurde und dann fast 30 Jahre lang durch die Berliner Mauer 

geteilt war. Umso mehr bewunderten die Kinder die imposanten modernen Gebäude, die in den letzten 

Jahren entstanden sind. Schnell entdeckten sie am Sony-Center eine lebensgroße Giraffe aus Legosteinen 

und die Freude war groß, denn das Lego-Center war unser nächster Programmpunkt. Hier konnten die 

Kinder während der nächsten Stunden bei Spiel und Spaß ihre Deutschkenntnisse ausprobieren. Vom Lego-

Center fuhren wir dann zum Naturkundemuseum – dem letzten Programmpunkt, wo man unter anderem eine 

beeindruckende Mineraliensammlung besichtigen kann. Nicht verwunderlich war jedoch, dass bei den 

meisten Kindern die Dinosaurierausstellung den größten Eindruck hinterließ.  

Die Schüler der sechsten Klassen absolvierten ein anderes Ausflugsprogramm. Zuerst besuchten wir das 

neue Highlight der Berliner Museumszene – das interaktive Museum Little BIG City Berlin am Fernsehturm. 

Die Jugendlichen konnten hier die 750jährige Geschichte Berlins kennenlernen. Dank einer interessanten 

Führung erfuhren sie viel über ergreifende historische Momente und hörten zahlreiche interessante 

Geschichten aus der bewegten Vergangenheit Berlins, wie z.B. über die weiße Dame, die im Berliner 

Schloss spukt oder den Serienmörder Carl Großmann. Nach kurzer Pause auf dem Alexanderplatz fuhren wir 

zum Berliner Zoo, wo die Schüler neben tollen Tiershows die faszinierende Artenvielfalt bewundern 

konnten, für die der Zoologische Garten von Berlin in der ganzen Welt bekannt ist. Müde aber zufrieden 

kehrten wir nach Hause zurück. 

Die Gelegenheit nutzend, die mir dieser Artikel bietet, möchte ich mich vielmals bei den Eltern bedanken, 

die uns trotz ihres freien Tages begleiteten und somit die Fahrten der Kinder überhaupt erst ermöglichten. 

Tatiana Wysocka 
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Zwiedzamy Berlin! 

 

W kwietniu tego roku trzy grupy dzieci uczęszczających na zajęcia dla mniejszości narodowych 

organizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie odwiedziły Berlin. Uczniowie klas czwartych i 

szóstych zostali podzieleni na małe grupy i w trzy następujące po sobie soboty wybierali się w podróż 

pociągiem do stolicy Niemiec. 

W Berlinie korzystaliśmy z publicznych środków komunikacji miejskiej. Młodzież na podstawie planu 

miasta musiała samodzielnie odnaleźć odpowiednie połączenia, a następnie drogę do metra lub pociągu 

podmiejskiego (S-Bahn), co nie było takie proste.  

Klasy czwarte najpierw udały się na Plac Poczdamski, gdzie poznały historię tego uchodzącego za jeden  

z największych i najruchliwszych skwerów Berlina, która jest symboliczna dla dziejów całego miasta. Dzieci 

dowiedziały się, że Plac Poczdamski, który w pierwszych dekadach XX wieku należał do kulturowych  

i komercyjnych centrów Europy, podczas drugiej wojny światowej został kompletnie zniszczony, a potem 

przez prawie trzydzieści lat był podzielony przez Mur Berliński. Z tym większą fascynacją podziwiały 

współczesną zabudowę placu.  

Radość dzieci była wielka, kiedy po odkryciu rzeczywistych rozmiarów żyrafy całkowicie zbudowanej  

z klocków LEGO, dowiedziały się, że naszym następnym przystankiem miało być LEGO Center, gdzie 

uczniowie spędzili kilka godzin wypełnionych zabawą i nauką. Był to też czas, w którym mogli przetestować 

swoją znajomość języka niemieckiego. Stamtąd udaliśmy się do Muzeum Przyrodniczego, ostatniego punktu 

programu, którego jedną ze znamienitszych cech jest zapierająca dech w piersiach kolekcja minerałów. 

Jednak nie dziwi fakt, że największe wrażenie na uczniach wywarła wystawa dinozaurów.  

 

Szóste klasy miały inny plan wycieczki. Ich głównym celem była najnowsza interaktywna atrakcja stolicy – 

Muzeum My Little Big City Berlin, znajdująca się przy Wieży Telewizyjnej. Młodzież zapoznała się  

w skutek tej wizyty z 750 letnią historią Berlina. Dzięki interesującej i zabawnej narracji przewodnika 

dowiedziały się więcej o Białej Damie, straszącej na berlińskim zamku, Carlu Großmannie, czyli jednym  

z najokrutniejszych seryjnych zabójców XX wieku oraz wielu innych intrygujących postaciach  

i wydarzeniach zapisanych na kartach berlińskiej historii. Po krótkiej przerwie na Alexanderplatz wycieczka 

skierowała się do Berlińskiego Zoo, gdzie uczniowie obok niezwykłych pokazów z udziałem zwierząt, mogli 

podziwiać ogromną różnorodność gatunków, z której berliński ogród zoologiczny jest znany na całym 

świecie. Po tym ostatnim punkcie wycieczki zmęczona, ale zadowolona grupa wróciła do domu.  

 

Korzystając z okazji, jaką daje mi ten artykuł, chciałabym podziękować rodzicom, którzy poświęcając swój 

wolny dzień, towarzyszyli nam umożliwiając w ten sposób wyjazd dzieci. 

Tatiana Wysocka 
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Deutsche Nachschule Tinglev (DK) 

 
Deutsche Nachschule Tinglev ist eine Schule, die sich hauptsächlich auf Sprachen konzentriert (Deutsch, 

Dänisch und ein bisschen Englisch), aber auch viele künstlerische und sportliche Elemente hat, deren 

Auswahl vom Schüler abhängt. Die Grundidee von DNT ist die dänisch-deutsche Integration. Aus diesem 

Grund nimmt die Schule an zahlreichen Veranstaltungen der lokalen Deutschen Minderheit teil, die mich 

durch ihre Größe und ihr Engagement sehr positiv überrascht haben. 

 

Die Schule selbst ist gut ausgestattet, als Teil aller zusätzliche Unterrichten  hatten wir Zugang zu vielen 

Geräten wie Musikinstrumenten, professionellen Kameras oder einer Tischlereiwerkstatt . Es ist ein perfekter 

Ort, um in verschiedenen Richtungen sich selbst zu entdecken. Die Form des Unterrichts und des Alltags 

fördert die Interaktion mit dem Rest der Schüler hervorragend, ohne den normalen “Schulunterricht” zu 

stören, der immer noch eine hohe Priorität hat. In diesem Bereich ,,Nachschule,, klappt perfekt. 

 

Wenn es um die Herangehensweise an die Lehrer geht, so kann man sagen, dass die Situation genau 

umgekehrt ist als in Polen. Dort kann man deutlich sehen, dass die Lehrer für den Schüler sind. Wir sprechen 

mit ihnen im Vornamen an. Die Beziehung kann sogar freundlich sein. Der Lehrer dort hat mehr eine 

Führungsrolle, ist ein Tutor. Das Ziel ist nicht  uns zum Lernen zu zwingen. Insgesamt kann ich DNT sehr 

empfehlen. Eine großartige Erfahrung für jeden, der mit anderen Augen auf die Welt sehen möchte. 

 

 

 

Szymon Duniecki 
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Niemiecka Nachschule Tinglev 

 
Niemiecka Nachschule Tinglev jest szkołą, która w głównej mierze skupia się na nauce języków (niemiecki, 

duński i angielski), ale również zawiera sporo elementów artystycznych i sportowych, których wybór zależy 

od ucznia. Główną ideą DNT jest integracja duńsko-niemiecka. Dlatego też szkoła uczestniczy w dużej ilości 

wydarzeń organizowanych przez lokalną mniejszość niemiecką która swoimi rozmiarami i zaangażowaniem 

osobiście bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. 

 

Szkoły sama w sobie jest świetnie wyposażona, w ramach wszelkich zajęć dodatkowych mieliśmy dostęp do 

rozmaitego wyposażenia takie jak: szkolne instrumenty muzyczne, profesjonalne aparaty fotograficzne czy 

dobrze wyposażona stolarnia. Jest to świetne miejsce na rozwój w rozmaitych kierunkach. Forma zajęć i 

życia codziennego doskonale zachęca do interakcji z resztą uczniów, przy czym nie zakłóca normalnego 

trybu nauki, która nadal jest wysokim priorytetem. I w tym Nachschule sprawuje się idealnie. 

 

Jeżeli chodzi o podejście do nauczycieli, można powiedzieć że sytuacja zupełnie odwrotna niż w Polsce. 

Tam zdecydowanie widać, że nauczyciele są dla ucznia, mówimy do nich po imieniu, relacja może być 

nawet koleżeńska. Nauczyciel ma tam bardziej rolę przewodnika, opiekuna, aniżeli kosy która ma nas 

zmusić do nauki. Ogółem DNT mogę gorąco polecić, świetne doświadczenie dla każdego kto chciałby 

zyskać trochę perspektywy na otaczający świat. 

                                                                                  

 
 Szymon Duniecki 
 

 

 

 

 

 

Szymon Duniecki 

 Nasz Członek                     

unser Mitgled 

        

 

 

 

Deutsche Nachschule -Tinglev ( DK) 
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