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Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 

  März- April Nr 3 u. –i 4/ 2019   Jahrgang 19 / Rok Wydania 19      März- April / Marzec- Kwiecień 
 
 

 

Der rote Wein ist wie Herzblut, 

die grünen Reben sind ein Hoffnungsgut, 

der blaue Himmel wie Treue zur Rebenstadt. 

Der Grünberger das alles hat. 

 

Die Grünberger geprägt durch Landschaft und Naturell, 

verankert mit ihrer Bodenständigkeit, 

verlassen Grünberg nicht so schnell, 

ihr Herz bleibt hier für alle Ewigkeit. 

 

Grünberg verbindet Menschen von nah und fern, 

bleibt nicht nur die Perle der Region, 

ist auch sein strahlender Stern, 

mit reicher Tradition. 

 

 

Czerwone wino jest jak serce, 

zielona winorośl jak nadzieja, 

błękitne niebo wierne jest temu  miastu 

Zielona Góra ma wszystko. 

 

Zielonogórzanie zwiazani są z tym regionem, 

i zakotwiczeni  swoją przyziemnością, 

nie zostawią tego miasta tak szybko, 

a ich serce pozostaje tutaj na wieki. 

 

Zielona Góra łączy ludzi z bliska i z daleka, 

jest nie tylko perłą tego regionu, 

także jego błyszczącą gwiazdą, 

z bogatą tradycją. 

 

Roland Hellmann    16.03. 2019 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Kirche und Kirchenruine von Günthersdorf 

In der Avignoner Urkunde ist Günthersdorf (Zatonie) nicht als Kirchort bezeichnet. 

und doch muss es zeitig eine Kirche besessen haben. Dafür sprach die mitten auf dem 

alten Kirchhof vorhandene Kirchenruine. Es ist nicht bekannt, wann diese Kirche 

errichtet worden ist. Sie muss aber sehr alt sein. Darauf deutet hin, dass sie aus 

Feldsteinen erbaut worden ist. Wann hier die Reformation eingeführt wurde, ist 

ebenfalls nicht genau bekannt. Es ist aber wahrscheinlich gleichzeitig mit Grünberg 

(Zielona Góra) erfolgt. Pastor Tschersisch gibt in der Lättnitzer (Letnica) Jubelschrift 

an, ein von Knobelsdorff sei der Reformator von Günthersdorf (Zatonie) gewesen. 

Das ist möglich, sogar wahrscheinlich, aber durch nichts belegt. Jedenfalls bestand 

130 Jahre lang in Günthersdorf ein eigenes lutherisches Kirchensystem, ausgestattet 

mit Kirche, Pfarrei und Schule. In welchem die angestellten Prediger und Lehrer sich 

im Genuss der Wiedemut (Kirchenlehen) und Dezems befanden. Fünf Namen sind 

von lutherischen Seelsorgern bekannt. Peter Gigas (von 1580-1599), Bartholomäus 

Gosky (1599-1602), Valentin Feuereisen (1602-1605), Tobias Pirscher (Vater und 

Sohn) (1616 bis 1654). 

 

 

 

 

Am 4. März 1654 wurde der jüngere Pirscher aus 

seiner Stelle vertrieben. Die ehemals katholische 

Kirche von Günthersdorf wurde wieder 

katholisch und der Kirche in Fürstenau (Książ 

Śląski) adjunktiert (Amtshilfe unterstellen). In 

einer Prozessschrift von 1835 ist zu entnehmen, 

dass bis zum Jahre 1833, solange es der 

Bauzustand des Gotteshauses erlaubt habe, ab und zu Gottesdienst darin gehalten worden sei. Zur Zeit sei 

dieselbe allerdings bis auf den Glockenturm, dessen Mitgebrauch die Gemeinde hatte, einer Ruine ähnlich 

und zur Abhaltung des Gottesdienstes völlig unbrauchbar. Die Evangelischen bedürfen der Kirche nicht, da 

sie eine eigene besaßen. Trotz dieser Einsprache wurde die Günthersdorfer (Zatonie) Parochie (Pfarrbezirk) 

durch die Regierung am 17. Juli 1837 als erloschen erklärt, weil sie mater adjuncta (=verbundene 

Mutterkirche) der schon im August 1836 von dem gleichen Schicksal betroffenen Fürstenauer (Książ Śląski) 

Parochie sei, weil zuletzt gar nicht und vorher jährlich weniger als sechsmal Gottesdienst gehalten worden 

sei, weil nur 19 bis 25 Katholische im Dorf wohnten, die ihr religiöses Bedürfnis bequem in der 

Nachbarschaft befriedigen können, und endlich, weil die Kirche dem Einsturz nahe sei. Die Katholiken von 

Günthersdorf (Zatonie) wurden nach Friedersdorf (Ługi) eingepfarrt.  
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Nach 1654 hielt sich die überwiegend evangelische Bevölkerung von Günthersdorf (Zatonie) zunächst zu 

den Kirchen des Herzogtums Sagan (Żagań). Als auch dort die Gegenreformation eingeführt wurde, an die 

Kirche im sächsischen Christianstadt (Krzystkowice), heute ein Stadtteil von Nowogród Bobrzański 

(Naumburg am Bober) oder in den brandenburgischen Grenzkirchen in Lippen (Lipiny, Ortsteil von Lohsa) 

(liegt etwa nur 10 Kilometer nordöstlich von Nowa Sól / Neusalz) und Drehnower (sorb. Drjenow) 

Vorwerkskirche, obwohl das mit Geld- und Gefängnisstrafen bedroht wurde. Diese beiden Grenzkirchen 

gehörten zum Fürstentum Crossen (Krosno Odrz.). Erst von 1709 ab hielten sie sich zu der neu erbauten,  

schönen Gnadenskirche in Freystadt (Kożuchów).                                         

 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleich nachdem Günthersdorf (Zatonie) preußisch geworden war, erhielt es 1741 die allerhöchste 

Genehmigung zur Errichtung eines neuen evangelischen Kirchensystems mit der Weisung: „Es hätte der 

concidierte Prediger der evangelischen  Gemeinde Günthersdorf (Zatonie) und umliegenden Ortschaften den 

öffentlichen Gottesdienst zu halten, auch sonst alle pfarramtlichen Handlungen verrichten, übrigens den 

Katholiken keinen Eingriff tun.“ Als erster Geistlicher der neu begründeten Gemeinde erhielt Caspar 

Gottlieb Linke am 23. September 1841 im Lager Rauschwitz (Ruszowice) die Ordination. Man hatte 

zunächst für die Anfangspredigt die Scheune des Bauers Andreas Fiedler hergerichtet. Die damalige 

Grundherrschaft, Friedrich von Unruh, stiftete zwar den Bauplatz für das Pfarrhaus und Garten, zeigte sich 

aber im übrigen, obwohl sie selbst evangelisch war, an der Errichtung eines Kirchensystems ziemlich 

uninteressiert. So konnte es zu keinem Kirchenbau kommen. Die Fiedlersche Scheune wurde deshalb durch 

ein leichtes Nebengebäude nur erweitert und in der notdürftigsten Weise mit Sitzgelegenheiten versehen. Die 

ersten Kirchenväter, welche dem Pastor Linke zur Seite standen, waren Schmiedemeister Johann Georg 

Scholz, Großbauer Christoph Brunzel und Klein-Erbner Andreas Scholze. Die Gemeinde hat mit dieser 

armseligen Scheune 25 Jahre lang vorlieb nehmen müssen. Ihr Pfarrhaus wurde 1743 erbaut.  

 

 

 

Turm der Gnadenkirche     

Freystadt 2010 

Grenzkirche Lippen                      

(von den Polen umgetauft auf Lipno) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nowogród_Bobrzański
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Kościół i ruiny kościoła w Günthersdorf/ Zatoniu. 

W akcie Avignonera, nie wpisano Günthersdorf (Zatonia) jako miejscowości 

posiadającej  kościoł. A jednak w tym czasie musiała być tam świątynia, na to 

wskazywały ruiny kościoła na środku starego cmentarza. Nie wiadomo, kiedy 

została  zbudowana, ale była bardzo stara z kamienia polnego. Jak wprowadzono 

tutaj reformację, również nie wiadomo kiedy,  prawdopodobnie razem z  

Grünberg (Zieloną Górą), pastor Tschersisch pisał w  Lättnitzer (Letnickiej) 

Jubelschrift, że jeden z rodziny Knobelsdorffów był reformatorem w 

Günthersdorf (Zatoniu). Jest to możliwe, a nawet prawdopodobne, ale 

nieudowodnione. W każdym razie przez 130 lat Günthersdorf miał własny 

system kościoła luterańskiego, wyposażony w kościół, parafię i szkołę. W 

którym zatrudnieni kaznodzieje i nauczyciele cieszyli się lennem kościelnym 

(Wiedemut) oraz podatkiem z dziesiątej części plonu (Dezem).  Znane są 

nazwiska pięciu luterańskich pastorów: Peter Gigas (1580-1599), Bartholomäus 

Gosky (1599-1602), Valentin Feuereisen (1602-1605), Tobias Pirscher (ojciec i 

syn) (1616-1654). 

 

 

 

 

 

 

4 marca 1654 roku młodszy pastor Pirscher musiał opuścić posadę. Dawniejsza parafia w Günthersdorf stała 

się ponownie katolicką ale podlegającą zupełnie administracji kościoła w Fürstenau (Książu Śląskim).  W 

dokumentach procesu z roku 1835 widnieje zapis, że do 1833,  tak długo  jak pozwalał na to  stan budynku 

kościoła w Fürstenau odbywały się tam nabożeństwa kościelne. W tym czasie budynek kościoła popadał w 

ruinę, oprócz dzwonnicy, która była później używana przez gminę. Ewangelicy nie potrzebowali tego 

kościoła, gdyż mieli w tym czasie własny. Mimo sprzeciwu, 17 lipca 1837 roku parafia katolicka w 

Günthersdorf wygasła.  A w związku z tym, że kościoły  były powiązane (tzw. kościoły macierzyste), ten 

sam los spotkał w sierpniu 1836 roku parafię w Fürstenau (Książu Śląskim). Przyczyną likwidacji parafii 

była mała liczba nabożeństw, rocznie było ich mniej jak  sześć. W miejscowości mieszkało tylko 19 do 25 

katolików, którzy korzystali z usług kościoła, uważano że oni mogli wygodnie zaspokoić swoje religijne 

potrzeby  w pobliskich parafiach, poza tym budynek kościoła popadał w ruinę.  Natomiast parafianie z 

miejscowości Günthersdorf (Zatonie), korzystający do tej pory z usług parafii  w Fürstenau (Książu 

Śląskim), zostali przyłączeni do kościoła w Friedersdorf (Ługach). 
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Po 1654 roku, przeważnie protestancka ludność miejscowości Günthersdorf (Zatonia), trzymała się kościoła 

Księstwa Żagańskiego. Kiedy jednak  tam  wprowadzono kontrreformację, trzymała się innych kościołów 

jak w Christianstadt (Krzystkowice), dziś dzielnicy Nowogrodu Bobrzańskiego (Naumburg am Bober) lub  

brandenburskich kościołów przygranicznych, jak w  Lips (Lipiny, dzielnica Lohsa) (położona około 10 km 

na północny wschód od Nowej Soli / Neusalz) i Drehnower (sorb Drjenow tzw. Vorwerkskirche), choć 

grożono im grzywnami i więzieniem. Te dwa kościoły graniczne należały do Księstwa Crossen (Krosna 

Odrzańskiego). Dopiero po 1709 roku, kiedy wybudowano nową piękną świątynię tzw. Gnadenskirche 

(kościół Miłosierdzia ) w Freystadt (Kożuchowie), trzymano się  tego kościoła.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaraz po tym, jak Günthersdorf (Zatonie) stał się pruskim, otrzymał w 1741 najwyższą zgodę na utworzenie 

nowego protestanckiego systemu kościelnego z instrukcją: „kaznodziej wspólnoty protestanckiej 

Günthersdorf (Zatonia) oraz okolicznych wiosek ma sprawować obowiązek celebrowania nabożeństw i 

wykonywania innych obowiązków oraz nie ingerowania w sprawy katolików” Pierwszym duchownym, 

który został wyświęcony dla  nowo założonej wspólnoty został Caspar Gottlieb Linke, odbyło się to 23 

września 1841 roku w miejscowości Rauschwitz (Ruszowice). Pierwsze kazanie miało miejsce w  stodole 

rolnika Andreasa Fiedlera. Chociaż dawny właściciel posiadłości dworskiej, Friedrich von Unruh, 

podarował  plac pod budowę plebanii i ogrodu,  nie interesowała go jednak budowa systemu kościelnego, 

mimo że był protestantem. Więc nie mogło dojść do budowy żadnego kościoła. Stodoła Fiedlera została 

zatem powiększona jedynie o dodatkowe pomieszczenia i wyposażona w prowizoryczne siedzenia.  

Pierwszymi ojcami kościoła, którzy pomagali Pastorowi Linke, byli  kowal Johann Georg Scholz, wielki 

gospodarz rolny Christoph Brunzel i Klein-Erbner Andreas Scholze. Zgromadzenie parafialne musiało 

funkcjonować korzystając z tej biednej stodoły jeszcze przez 25 lat, plebania została zbudowana dopiero w 

1743 roku. 

 

Graniczny kościół w Lippen   ( 

przez Polaków nazywany Lipno) 

 
Wieża Kościoła Miłosierdzia 

Freystadt 2010 w Freystadt 

(Kożuchowie). 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Ehrengäste 

Am 06.März 2019, gegen 6 nachmittags, hatten wir die Ehre den Generalkonsul der BRD in Breslau, Herrn 

Hans Jörg Neumann in unserem bescheidenen Büroraum zu empfangen. Herr Neumann ist zu uns mit seiner 

Stellvertreterin, Frau Jana Orlowski gekommen. In Namen unserer Gesellschaft begrüßte die verehrten 

Personen unser Vorsitzende Boleslaw Gustav Bernaczek, der alle Anwesende (seitens der Gesellschaft) dem 

Generalkonsul vorstellte. 

Die ersten Minuten der Begrüßung waren für uns alle eine nette Überraschung, als Herr Neumann dem Bolek 

eine Dankurkunde verliehen hat, die vom Botschafter der BRD in Warschau, Herrn Rolf Wilhelm Nikel 

herausgestellt wurde, als Annerkennung der Verdienste, die der Bolek um die deutsch-polnische 

Zusammenarbeit geleistet hatte,  (und die der Bolek, - von meinem Sichtpunkt aus - zweifellos verdient hat). 

Ich weiß es gut, dass solche Auszeichnungen keine Regel bei solchen behördlichen Besuchen sind. 

Persönlich freue ich mich sehr, dass die Arbeit, die Bolek in den letzten Jahren gemacht hat, auch in 

Warschau wahrgenommen wurde. Meiner Meinung nach ist es wichtig und wirklich notwendig solche 

Tätigkeit, die Bolek tut, in verschiedensten Formen zu ehren. Die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland 

in Polen sowohl in Breslau, als  auch in Warschau, wissen es genau, dass Boleks Tätigkeit ein 

ehrenamtliches Dienst ist. 

Ich gratuliere dem Bolek der Auszeichnung, wünsche ihm viel Gesundheit und Wohlergehen, möge er weiter 

genug Kraft finden, unsere Gesellschaft weiterführen zu wollen! Ich - als Mitgründer unserer Gesellschaft – 

bin erfreut, dass wir im Vorstand so eine Person haben, die ihr Privatzeit für uns widmet. 

Herr Generalkonsul zeigte große Interesse für die Probleme, die wir praktisch tagtäglich bewältigen müssen. 

Ohne Zweifel wissen wir, dass solche Anhörung für unsere Zukunft sehr wichtig ist; ohne finanzielle 

Unterstützung der BRD müsste sich unsere Tätigkeit bestimmt weitgehend schrumpfen. 
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Zusätzlich muss hier noch gesagt werden, dass dieser Besuch für uns nicht der erste Kontakt mit Herrn 

Neumann war. Schon während des Kulturfestivals der deutschen Minderheiten in Polen, das am 

22.September 2018 in der Jahrhunderthalle in Breslau stattfand, und wo wir aus Grünberg unseren eigenen 

Stand hatten, besuchte uns da Herr Generalkonsul. Schon damals konnten wir feststellen, dass unser 

Generalkonsul ein echt freundlicher Mann ist, und ein Gespräch mit Ihm erfreulich wirkt. Der Besuch vom 

06.03.2019 bewies dies nochmals. 

Als Fazit sage ich das, was bei solchen Gelegenheiten eine übliche Sache ist, also dass der Besuch in netter 

Stimmung verlaufen ist, und Boleks Gitarre und Gesang seines eignen Liedes „Mein Grünberg“, und auch 

ein Glas Wein (Selbsterzeugnis vom Bolek), natürlich die Stimmung noch gemütlicher gemacht hat 

Jan Grzegorczyk 
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 Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

Goście honorowi 

W dniu 06.marca 2019 r. ok. szóstej po południu mieliśmy zaszczyt przyjąć w naszym skromnym biurze 

Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu, Pana Hans’a Jörg’a Neumann’a. Pan Neumann przybył do nas ze 

swą Zastępczynią Panią Jana Orlowski. W imieniu naszego Towarzystwa szanowne te osoby powitał 

Bolesław Gustaw Bernaczek, który przedstawił wszystkie obecne (ze strony Towarzystwa) osoby Panu 

Konsulowi. 

Pierwsze minuty powitania były dla nas jedną miłą niespodzianką, gdy Pan Neumann wręczył Bolkowi 

Dyplom uznania, przyznany mu przez Ambasadora RFN w Warszawie, Pana Rolf’a Wilhelm’a Nikel’a jako 

dowód docenienia zasług Bolka na polu współpracy polsko-niemieckiej (a na które to uznanie Bolek – wg 

mnie – bez wątpienia zasłużył). Ja wiem, że tego rodzaju wyróżnienia podczas urzędowych wizyt nie są 

wcale żadną regułą. Osobiście cieszę się bardzo, że robota, jaka w ostatnich latach przez Bolka została 

dokonana, dostrzeżona została również w Warszawie! Z mojego punktu widzenia ważne i naprawdę 

konieczne jest, by takie działania, których dokonuje Bolek, były w przeróżnych formach uhonorowane. 

Przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec (RFN) w Polsce, czy to we Wrocławiu, czy w Warszawie, 

dobrze wiedzą, że jest to praca społeczna. 

Ja gratuluję Bolkowi tego wyróżnienia, życzę mu dużo zdrowia i powodzenia, oby znajdywał nadal dość 

siły, by chcieć to nasze Towarzystwo nadal prowadzić. Ja – jako współzałożyciel naszego Towarzystwa – 

uradowany jestem tym, że mamy w Zarządzie taką osobę, która poświęca dla nas swój prywatny czas.    

Pan Konsul Generalny wykazał duże zainteresowanie problemami, które praktycznie codziennie musimy 

pokonywać. My wiemy bez żadnych wątpliwości, że takie wysłuchanie bardzo ważne jest dla naszej 

przyszłości; bez finansowego wsparcia RFN musiałaby się na pewno nasza działalność istotnie skurczyć. 

Należy tu jeszcze dopowiedzieć, że wizyta ta nie była naszym pierwszym kontaktem z Panem Konsulem 

Generalnym. Już podczas Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce, który miał miejsce w dniu 

22.września 2018 w Hali Stulecia we Wrocławiu, a gdzie my z Zielonej Góry mieliśmy swoje własne 

stoisko, Pan Neumann odwiedził również to nasze stoisko. Już wtedy mogliśmy stwierdzić, że nasz Konsul 

Generalny jest naprawdę człowiekiem miłym, a rozmowa z nim sprawia przyjemność. Wizyta z dnia 

06.03.2019 r. jeszcze raz to udowodniła. 

Podsumowując tę wizytę powiem, że – jak to przy takich okazjach jest w zwyczaju – przebiegała ona w 

miłej atmosferze, a Bolka gitara i zaśpiewanie jego własnej piosenki „Moja Zielona Góra” oraz kieliszek 

wina (własnej Bolka produkcji) uczyniła tę atmosferę jeszcze milszą.      

Jan Grzegorczyk 
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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  

 

Wissenschaftsfestival und Wettbewerb der deutschen Sprache an Collegium Polonicum in 

Słubice. 

 

Diesjähriger achter Wettkampf in der deutschen 

Sprache wurde wieder in Rahmen des 

Wissenschaftsfestivals an Collegium Polonicum in 

Słubice ausgeschrieben. Insgesamt über 100 Schüler 

von Lyzeen und Techniken der Jahrgänge 1-4 aus 

ganzer Woiwodschaft haben miteinander im 

Wettbewerb gestanden. Die Teilnehmer konnten ihre 

lexikalisch-grammatische Kenntnisse überprüfen. Die 

Preise sind in zwei Kategorien/Altersgruppen 

vergeben worden: für die Klassenstufen: 1-2 und 3-4. 

Nur 6 Personen aus ganzer Woiwodschaft haben das Endspiel erreicht. Ein großer Erfolg! Unsere zwei 

Vertreter Izabela Tarnowska und Kordian Topór, die den Unterricht, Deutsch als Minderheitssprache 

besucht, haben gewonnen und qualifizierten sich für die zweite Stufe des Wettbewerbs.  

 

Im zweiten Teil konnten sie das mündliche Wissen in Kultur, Politik, Geographie und Geschichte 

Deutschlands in einem Wettbewerb testen. Die Teilnehmer haben sich zu einem Mannschafts- 

ausscheidungskampf gemeldet. Im erstem Teil traten nur drei 2- köpfige-Mannschaften miteinander in 

Wettstreit. Die Teilnehmer mussten einen Test im Bereich der o.g. Themen bestehen.  Im Finale kämpften 6 

Teilnehmer gegeneinander. Die Testfragen hatten schon einen höheren Schwierigkeitsgrad und haben nicht 

nur landeskundliche Kenntnisse erfordert. Die Schüler mussten sich nicht nur in Alltagssituationen 

verständigen kőnnen, aber auch sich zu einem ausgewählten Thema äußern und die deutschen Sprichwörter 

kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Wysocka  (Deutschlehrerin) 

Jugendgruppe, die den Kurs- Deutsch 

als Minderheitssprache besucht 
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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  

 

Festiwal Nauki i Konkurs Języka Niemieckiego w Collegium Polonicum w Słubicach.  

 

 

W tym roku  już po raz ósmy Lektorat Języków Obcych 

Collegium Polonicum zaprosił uczniów do udziału w Konkursie 

Języka Angielskiego i Niemieckiego, zorganizowanego w 

ramach Festiwalu Nauki.  

W listopadzie 2018  odbył się pierwszy etap konkursu, w 

którym wzięło udział ponad 100 uczniów z 12 szkół z regionu. 

Do konkursu zgłosili się  uczniowie klas 1-4 ze wszystkich 

liceów i techników województwa, którzy chcieli sprawdzić 

swoje umiejętności językowe oraz wiedzę dotyczącą kultury i realiów życia krajów niemiecko- i  

anglojęzycznych na poziomie B1/B2.  

Tylko 6 osób z całego województwa zakwalifikowało się do rundy finałowej. Olbrzymi sukces!. Nasi dwaj 

przedstawiciele Izabela Tarnowska i Kordian Topór, uczęszczający na zajęcia j.mniejszości narodowej-

j.niemieckiego, okazali się być dwójką najlepszych z 6 zakwalifikowanych do drugiego etapu!W  rundzie 

finałowej mogli sprawdzić ustnie swoją znajomość zagadnień z zakresu kultury, polityki, geografii i historii 

Niemiec. Pierwsza faza miała charakter rozgrywek drużynowych, w której rywalizowały ze sobą dwu-

osobowe zespoły i zdiagnozowały swoje umiejętności z w/w zagadnień. W rundzie finałowej 6 osób 

zmierzyło się ze sobą. Pytania były już o wyższym stopniu trudności i obejmowały zagadnienia z szerszego 

zakresu niż tylko wiedza realioznawcza. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością porozumiewania w 

sytuacjach dnia codziennego, sformułować dłuższą wypowiedź na zaproponowany temat oraz wykazać się 

znajomością przysłów niemieckich.  

 

 

 

 

Iwona Wysocka 

Młodzież uczęszczająca na zajęcia 

j.mniejszości narodowej 
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