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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 5 u. -i 6/ 2020       Jahrgang20/ Rok Wydania 20          Mai - Juni / Maj - Czerwiec 
 

 

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 Hellmann 

 

      

Wiosna 

 

Wiosna, wiosna,  

natura się budzi ze snu, 

 bo noce długie za nami 

 i trawy zielenią się już. 

 Za pan brat ze słońcem  

ptactwo weseli nam dusze,  

i kwiaty już zdobią ogrody, 

 i pąki nabrzmiały wiosennie.  

Tak wita nas pani wiosna.  

Spełniło się,  

ona naprawdę już przyszła. 

Tłumaczenie : Małgorzata Hellmann 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Unsere Vorschläge für Ausflüge im Frühling: 

„Der Teufelsstein- Rad- und Wanderweg” 

Rad- und Wanderweg führt durch wenig besuchte Winkel des Kreises Neusalz, inmitten von 

Wäldern gelegen, ermöglicht den Touristen, in Kontakt mit  der reichen Pflanzen- und Tierwelt zu 

kommen. Ein Leitthema sind architektonische Paläste und Höfe aber auch Sakralbauten. Die 

Schleife, welche der Rad- und Wanderweg bildet, wird durch die Bullendorfer Sage um den 

Teufelsstein herum, umwoben. Dieses Denkmal der unbelebten Natur ist mit der Sage über einen 

unehrlichen Gastwirt, der sich sogar vor dem Teufel nicht fürchtete, verbunden. Am Ort des 

Gasthauses liegt von dem Teufel geworfener Stein. 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg: 67 km 

 

Oder- Touristenweg 

Der Touristenweg verbindet naturwissenschaftliche, historische und kulturelle Attraktionen im 

Odertal. Er zeigt die Geschichte und die historische Bedeutung der Oder. Die Reise durch den Kreis 

Nowa Sól/Neusaltz soll man am besten mit der Altstadt- oder Hafenbesichtigung in Bytom 

Odrzański /.Beuten Oder anfangen. 

Die Deichen und die Feldwege entlang fahrend, kann man die Oderlandschaft, ihre Altwasser und 

Auenwälder genießen. Auf dem Touristenweg können wir Architektursehenswürdigkeiten 

bewundern, die in den Ortschaften anzutreffen sind, über die der Touristenweg verläuft. 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg -1064 Km, durch den Kreis Nowa Sól 31 Km 

 

Diadesisi- Touristenweg  

Das Leitthema von diesem Touristenweg ist die bestätigte Anwesenheit von einer nicht mehr 

existierenden  Ethnien der Westslawen Diadesisi, die das ganze Gebiet bewohnt haben. Im Kreis 

Nowa SoL /Neusaltz sehenswert wären: die Sehenswürdigkeiten der Wehrarchitektur, besonders 

piastisches Schloß  mit einem Graben und Wehrmauer in Kożuchów/Freystadt 

Die gesamte Länge von diesem Touristenweg 129 Km, durch den Kreis Nowa Sól 27,2 Km 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

Nasze propozycje na wiosenne wycieczki: 

Szlak Czarciego Kamienia 

Trasa wiedzie przez mało uczęszczane zakątki Powiatu Nowosolskiego, umiejscowionego wśród 

lasów pozwalających turystom obcować z bogatą fauną i florą. Tematem przewodnim są 

architektonicznie pałace i dwory oraz obiekty sakralne. Pętla, jaką tworzy trasa osnuta jest wokół 

głazu zwanego Czarcim Kamieniem. Ten pomnik przyrody nieożywionej związany jest z legendą o 

nieuczciwym karczmarzu, który nie bał się nawet diabła. Stąd w miejscu jego gospody leży teraz 

kamień rzucony diabelska ręką. 

Całkowita długość szlaku: 67 km 

 

Szlak Odry 

Szlak łączy atrakcje przyrodnicze, historyczne i kulturowe Doliny Odry. Ukazuje dzieje i znaczenie 

historyczne rzeki Odry. Podróż przez Powiat Nowosolski najlepiej rozpocząć od starówki lub portu 

w Bytomiu Odrzańskim. 

Jadąc po starych wałach i drogami polnymi możemy obcować z rzeką Odrą jej starorzeczami oraz 

łąkami zalewowymi. Zatrzymując się na trasie możemy podziwiać zabytki architektury, znajdujące 

się w miejscowościach, przez które wiedzie szlak. 

Całkowita długość szlaku: 1064 km, w tym przez Powiat Nowosolski 31 km 

 

Szlak Dziadoszan 

Tematem przewodnim szlaku jest potwierdzona obecność słowiańskiego plemienia Dziadoszan 

zamieszkującego cały obszar w wiekach średnich. W Powiecie Nowosolskim warto obejrzeć  

obejrzenia zabytki architektury obronnej, a w szczególności piastowski zamek z fosą i murami 

obronnymi w Kożuchowie. 

 

Całkowita długość szlaku: 129 km w tym przez Powiat Nowosolski 27,2 km 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Was verbirgt meine Heimat 

Aufgrund der jetzigen Situation mit dem Coronavirus, sind auch die Organisationen der deutschen 

Minderheit in Polen gezwungen, ihre Bildungs- und Kulturtätigkeit einzustellen. Es ist erforderlich, 

sich den neuen Umstanden anzupassen, da nicht bekannt ist, wann sich diese Situation ändern wird.  

Um diese Zeit bestmöglich zu nutzen, ermutigt der Verband der deutschen 

sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen alle, sich den 

Jubiläumsfeierlichkeiten, den 75 Jahrestag des Kriegsendes und der 

Nachkriegstragödie der Deutschen in Polen anzuschließen und an dem 

Bildungsprojekt „Was verbirgt meine Heimat“ aktiv zu beteiligen.  

Das Jubiläum gibt die Möglichkeit, sich mit der Vergangenheit und den 

Gegebenheiten des Krieges und der Nachkriegszeit auseinander zu setzen. Das Ziel des Projektes ist 

es, Orte wo sich die so lang verschwiegene Nachkriegstragödie der Deutschen, ehemalige Arbeits- 

und Deportationslager, andere Orte des Leidens befanden, dank den Erinnerungen von Zeitzeugen, 

den damaligen oder gegenwärtigen Bewohner vor der Vergessenheit zu bewahren. Wir hoffen, dass 

sich dieser Initiative viele anschließen, denen dieses Thema am Herzen liegt.  

Dank diesem Projekt sollen neben schon bekannten, besonders Orte entdeckt werden die bisher 

wenig, nur lokal oder sogar unbekannt und vergessen waren - aber Erinnerungswürdig sind. Diese 

Initiative ist ein ganzjähriges Projekt, das sich an alle Altersgruppen und Interessenten richtet, die 

an der Erstellung einer Publikation, die im nächsten Jahr erscheinen wird, mitwirken wollen. Die 

gegenwärtige Zeit der Quarantäne ist dem kreativen Schreiben von Texten, Geschichten und 

Erinnerungen sehr förderlich.  Das geschriebene Wort, mit entsprechenden Fotos ergänzt, soll ein 

kohärentes Bild der Ganzheit präsentieren, die die Erinnerungen an die bestimmten Orten wieder 

lebendig machen werden.  

Das Jahr 2020 ist ein besonderes Jahr, das mit wichtigen Ereignissen und Jubiläen gekennzeichnet 

ist. Es ist von großer Bedeutung an die unschuldigen Opfer der Nachkriegszeit zu gedenken und an 

sie zu erinnern, damit Ihr Leid und Tod nicht in Vergessenheit geraten. Die Ereignisse dieser Jahre 

sollen uns bewusst machen, was Krieg wirklich ist und welche Folgen er haben kann. Dieses 

Bewusstsein soll uns lehren, nie mehr gleichgültig gegenüber dem menschlichen Leid unabhängig 

von der Nationalität zu sein. 

 

Bei Fragen bitte wenden Sie sich an Frau Beata Sordon beata.sordon@vdg.pl Tel: + 48 77454 78 

78, Durchwahl: 109 ; H: 728 149 579 

Dauer: April – 11. Dezember 2020 

Formale Richtlinien: max. 5 Bilder, 2-3 Textseiten (Format A4 Word – max. 5 500 Zeichen) 

Das Projekt richtet sich an alle Interessenten. 

 

 

mailto:beata.sordon@vdg.pl
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Co skrywa moja ojczyzna 

Ze względu na obecną sytuację wynikającą z panującej w naszym kraju 

epidemii koronawirusa, organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce również 

tymczasowo zawiesiły swoją działalność edukacyjno- kulturalną. Konieczne 

jest dostosowanie się do nowych okoliczności, ponieważ nie jest wiadome, 

kiedy sytuacja ulegnie zmianie.  

Aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, Związek Niemieckich Stowarzyszeń 

Społeczno-Kulturalnych w Polsce, zachęca wszystkich do przyłączenia się do obchodów 

rocznicowych, 75. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej i powojennej tragedii Niemców w 

Polsce, poprzez aktywny udział w projekcie edukacyjnym „Co skrywa moja ojczyzna”.  

Rocznica ta daje możliwość zajęcia się przeszłością, okolicznościami wojny oraz okresu 

powojennego. Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia miejsc, w których znajdowały się tak 

długo skrywane powojenne tragedie Niemców, byłe obozy pracy i wysiedleńcze, inne miejsca 

cierpienia, poprzez wspomnienia świadków, ówczesnych lub obecnych mieszkańców. Mamy 

nadzieję, że do tej inicjatywy przyłączy się wiele osób, którym ta kwestia leży na sercu.  

Dzięki temu projektowi, odkryte mają zostać mało znane miejsca, o których istnieniu mogą 

opowiedzieć tylko ich mieszkańcy, miejsca nieznane i zapomniane – ale warte zapamiętania. 

Inicjatywa ta jest całorocznym projektem skierowanym do wszystkich grup wiekowych i 

wszystkich zainteresowanych pomocą w współtworzeniu i przygotowaniu publikacji, w której 

znajdą się najciekawsze prace. Publikacja wydana zostanie w następnym roku kalendarzowym. 

Obecny czas kwarantanny bardzo sprzyja twórczemu pisaniu tekstów, opowiadań i wspomnień. 

Słowo pisane uzupełnione o odpowiednie fotografie, powinno przedstawić spójny obraz całości, 

który przywoła wspomnienia o tych miejscach.  

Rok 2020 jest szczególnym rokiem, naznaczonym ważnymi wydarzeniami i rocznicami. Bardzo 

ważne jest, aby pamiętać i upamiętnić niewinne ofiary okresu powojennego, aby ich cierpienia i 

śmierć nie zostały zapomniane. Wydarzenia tych lat powinny uświadomić nam, czym naprawdę jest 

wojna i jakie mogą być jej konsekwencje. Świadomość ta powinna nas uczyć, aby nigdy więcej nie 

stać się obojętnymi na ludzkie cierpienie bez względu na narodowość i wyznanie.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Beatą Sordon, beata.sordon@vdg.pl, tel: 

+48 77 454 78 78, wew. 109. Kom.: 728 149 579.  

 

Termin: kwiecień – 11 grudnia 2020 

Wytyczne formalne: max. 5 zdjęć, 2-3 strony tekstu (Format A4 Word – max. 5 500 Znaków) 

Projekt kierowany jest to wszystkich zainteresowanych.  

 

mailto:beata.sordon@vdg.pl
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U N S E R E  P R O J E K T E  /  N A S Z E  P R O J E K T Y  

 

Die Viruskronenpandemie war eine Zeit der Verlangsamung und Änderung unserer geplanten 

Aktivitäten und Maßnahmen, aber auch eine Zeit intensiver Arbeit an der Bearbeitung der nächsten 

Projekte. 

Wir haben 3 Projektanträge für die Jugendprojekte für nächstes Jahr bei VdG eingereicht. 

Unser erster Vorschlag  ist eine Reaktion auf eine Situation, der wir uns stellen müssen, d. h. eine 

Zeit des erzwungenen Sitzens zu Hause, ohne die Möglichkeit, z.B. Sport zu treiben, aber mit der 

Gelegenheit, die natürlichen und kulturellen Werte der Region zu entdecken. 

Gesundheitsmarsch- für die Gesundheit und die Geschichte. Aktive Entdeckung des Natur-

und Kulturerbes in deutsch-polnischem Grenzraum. 

 

Das Hauptziel ist die Werbung  für die gesunde Lebensweise bei den Jugendlichen aus der 

Wojewodschaft Lubuskie, die ihre Freizeit wenig aktiv verbringen und/ oder an die Übergewicht als 

eine Zivilisationskrankheit leiden. 

Das zusätzliche Ziel ist die Werbung  für die aktive Touristik und die freundschaftlichen 

Beziehungen zwischen der Jugend zu vertiefen. 

Das Projekt hat sich zum Ziel die Aufgabe der Werbung für die aktive Touristik unter der Jugend 

gestellt. Übergewicht ist eine Zivilisationskrankheit des 21. Jhs. und ein ernstes soziales Problem in 

den gut (hoch) entwickelten Ländern. Bei der polnischen Jugend ist das auch oft zu treffen. In 

Rahmen der Projektmaßnahmen erfolgen die Workshops über das Training Nordic Walking. Diese 

Maßnahme hat die Aufgabe der Werbung für die Bewegung und der Kampf gegen Übergewicht . 

Diese Idee von Nordic Walking ist eine gute Lösung für diejenige, die ihre Freizeit meistens passiv 

vor dem Fernsehen oder vor dem Computer verbringen, was auch ein Problem der jungen Leuten 

ist. 

Ein guter Aspekt ist auch die touristische Werbung für Euroregion- hier- für den Kreis Nowa 

Sól/Neusaltz, der sehr gute Bedingungen für Nordic Walking besitzt. 

Die Projektteilnehmer werden im Rahmen des Projekts zu dieser Maβnahme vom Fachtrainer 

vorbereitet, die über ein fachliches Wissen zu diesem Thema verfügt.  
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U N S E R E  P R O J E K T E  /  N A S Z E  P R O J E K T Y  

 

Am zweiten Tag erfolgt eine Schulung über naturwissenschaftliche Vorzüge im 

Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 „Mittlere Oderniederung”.  

Der Kreis Nowa Sól/Neusaltz ist im Hinsicht auf seine geographische Lage aussergewöhnlich. Im 

Kreis Nowa Sól /Neusaltz wurde ein Relief durch das Inlandeis gestaltetet und man kann in der 

Umgebung von Bobrowniki/Bobernig (Gemeinde Otyń/Deutz Wartenberg) einen malerischen Rand 

in der Ostsee- Eiszeit durch die Endmoräne gestalteten Hügelkette mit bis zu 200 M Höhe ü.d. M.  

bewundern. Charakteristisch für die Region ist auch die Landschaft der Schlawa - Seenplatte 

abgewechselt durch die in der Eiszeit geprägten Rinnen und auch in der Eiszeit herausbildetes 

reizvolles Landschaftsbild von Dalkowskie (Dalkauer) –Anhöhen, die im nördlichen und westlichen 

Teil des Kreises verlaufen.  

Der Workshopstleiter bereitet eine Power-Point-Präsentation über  FFH-Gebiete in mittlerer 

Oderniederung vor. Die Teilnehmer bekommen die Schulungsmaterialien. 

Am dritten Tag der Projektmanahmen  erfolgen Workshops über Touristenwege, auf denen man 

auch Nordic Walking betreiben kann. Der Workshopstleiter bereitet die Informationen über 

Lehrpfade, Rad-Wander-/ Touristenwege vor, auf denen man auch Nordic Walking betreiben kann. 

Die Teilnehmer bekommen die Schulungsmaterialien. 

 

Am vierten Tag finden sprachliche Workshops statt- die Projektteilnehmer bearbeiten zwei 

alternative Routen (Schwierigkeitsgrad: leicht/ mittlerer), die während Nordic Walking-Workshops 

bewandert werden. Der Workshopstleiter unterstützt die Arbeit merithorisch und sprachlich.  

Nach 4 tägigen- Workshops bearbeiten die Projektteilnehmer eine multimediale Präsentation, die 

die Landkarten und Routen für Nordic Walking und Informationen über die Naturwelt im Tal der 

mittlerer Oder beinhaltet. Der Workshopstleiter unterstützt die Arbeit merithorisch und sprachlich.  

Die Präsentation erscheint auf der Internetseite der SKGdDM 
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U N S E R E  P R O J E K T E  /  N A S Z E  P R O J E K T Y  

 

Das zweite Projekt: "Geschichte an wunderschönen Orten und in Erinnerungen verzaubert" 

Geschichten, die in persönlichen Erinnerungen, Tagebüchern, Briefen, Alltagsgegenständen und 

sogar Hits aus alten Zeiten enthalten sind, werden in diesem Projekt nicht vergessen. Die Initiative 

besteht darin, die Erinnerung an ehemalige deutsche und polnische Einwohner mit der Vorstellung 

über die  Geschichte der jungen Menschen zu verbinden, die heute in diesen Ländern leben. 

Es soll ein Projekt sein, bei dem es darum geht, angesichts der Turbulenzen der Geschichte eine 

schwierige Identität zu erfahren. Junge Menschen werden ihre Identität entdecken, indem sie etwas 

über Familien- und Regionalgeschichte lernen. 

Hauptziel: 

Das Hauptziel ist die Bildung für den Frieden- Kampf gegen 

Intoleranz, Vorurteile und Klischees, Bauen von 

Generationsverständigungsbrücken,Tipps, wie man in 

multikulturellen  Gesellschaft funktionieren kann. 

Dem Projekt liegt die Idee der Förderung des kulturellen Erbes 

des Niederschlesiens zugrunde . 

Ausgangssituation für das Projekt 

Die westlichen, wiedergewonnenen Gebiete sind ganz spezifisch im Hinsicht auf ihre Kulturvielfalt, 

Volkseinheit und Bekenntnis. Hier leben seit vielen Jahren zusammen die Leute, die die Geschichte 

in ganz schwierige Situation gestellt hat. Gemäβ den Jalta-Konferenz- Beschlüssen, die polnische 

Grenze wurde nach Westen verschoben und Millionen wurden von dem östlichen Grenzland in die 

Sowjetunion umgesiedelt – wie z.B. Polen, Ukrainer, Weiβrussen und  Juden. Die Deutschen 

műssen die wiedergewonnenen Gebiete verlassen und wurden in die sowjetische und britische 

Besatzungszone zwangsumgesiedelt. Die nächste Geschichte bildet das Schicksal der Lemken, die 

im  Jahre 1947, vom Osten Polens nach Westen umgesiedelt worden sind. 

Die Verwirklichung und Durchfűhrung dieses Projekts wird sehr wichtig fűr alle Projektteilnehmer. 

Dieses Gebiet ist gemeinsam fűr Polen, Deutschen und solche Minderheiten wie Lemken  oder 

Sorben, obwohl bei jeder Volkseinheit „negative“ Gefűhle  hervorruft. Die Aufgabe des Projekts ist 

es allen zu veranschaulichen, dass niemand an dieser Situation schuldig ist und man soll nach der 

Verständigung suchen. Diese multikulturelle Aspekte helfen uns die Verständigungsbrűcken auf 

verschiedenen Ebenen zu bauen. Unsere Region ist eine Tor, die Osten mit Westen verbindet, und 

deshalb wurde zum  Durchfűhrungsort gewählt. 

Begründung des Realisationsbedarfs 

Jalta-Konferenz- Beschlüsse haben besonders die Bewohner unserer Region betroffen, die 

Mitglieder unserer Gesellschaft, Großeltern, Urgroßeltern der Jugend, die jetzt an dem Projekt 

beteiligt ist. Gegenseitige Vorwűrfe und  Groll, besonders stark bei älteren Generationen 

alteingewurzelt, teilen bis heute unsere Länder. Jugendliche, schon mit diesen negativen Emotionen 

nicht belastet, haben die Chance, gute Erinnerungen vor der Vergessenheit zu bewahren und diese 

mit eigenen Überlegungen und innovativen Arbeitstechniken zu bereichern und versuchen, neue 

Verständigungsbrűcken zu bauen.  
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U N S E R E  P R O J E K T E  /  N A S Z E  P R O J E K T Y  

 

Die jungen Leute wűnschen sich eine Vereinigung, um an  die Geschichte nicht zu vergessen, aber 

wollen keine Rache suchen. 

Die Hauptmaβnahmen im Rahmen des Projekts: 

In der ersten Phase des Projekts werden im Rahmen der Umsetzung der inhaltlichen Inhalte 

folgende Maßnahmen durchgeführt: 

1. Vortrag über die Geschichte Europas in den Jahren 

1933-1947 

Anschließend nehmen die Projektteilnehmer an drei 

Schulungsworkshops teil: 

• historische Werkstätten 

• biografische Workshops 

• fotografische Workshops 

2. In den historischen Workshops erwerben die Jugendlichen Kenntnisse über die 

Nachkriegsgeschichte und insbesondere das Thema Vertreibung. Die Jugendlichen werden mit der 

Methode didaktisches Quadrat vertraut gemacht, die darauf beruht, dass man an einem Ort und zu 

bestimmten Zeitpunkt 4 Elemente verbindet: die 

Geschichte Europas in den Jahren 1933-1947, die 

műndliche Erzählungen: oral history, die eigene 

Geschichte- Erzählungen der Groβeltern und 

Urgroβeltern der Jugend, die am Projekt teilnimmt: 

und man diese Inhalte auf die Gegenwart bezieht- 

und nutzt die Möglichkeit aus, eigene Milieu 

gestalten zu können 

3. In biographischen Workshops lernen die 

Projektteilnehmer die Arbeitstechnik: „oral history”, 

die Arbeitstechniken, die bei Interviews genutzt werden, kennen.  

4. In fotographischen Workshops lernen die Projektteilnehmer die interessanten Arbeitstechniken 

kennen, die bei den Interviews und bei der Fotoausstellung genutzt werden. 

Eine Geschichte in die private Perspektive einer jungen Person zu bringen, bringt die Geschichte 

der Vertriebenen näher und macht sie verständlicher. 

Forschungspanel: 

1. Seminar : " Kulturerbe:Region- Niederschlesien" 

 Interviewworksops 
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 Forschungsseminar: " Kulturerbe:Region- Niederschlesien"- unbelebte Zeugen der 

Geschichte-architektonische Denkmäler und andere  

2. Panel des kreativen Ausdrucks: 

• redaktionelle Arbeit am Konzept eines allegorischen Märchens :"Woher und wohin in Europa?" 

Junge Menschen werden ein allegorisches Märchenskript mit einer Botschaft über die Ureinwohner 

dieser Regionen entwickeln. 

 Das drittte Projekt mit dem Titel: Festival "Lebuser weihnachtliches Bescheren"-Engels 

Neujahrs-Aussagekraft ist ein Projekt, das den älteren Mitgliedern unserer Gesellschaft gewidmet 

ist.  

Das "Lebuser weihnachtliches Bescheren"- ist eine Reihe von Aktivitäten, die darauf abzielen, die 

Riten, die mit der Weihnachtsfeier verbunden sind, vor dem Vergessen zu bewahren und die 

Mission eines Engels zu erfüllen, der gute Nachrichten bringt. Im Rahmen des Projekts werden 

Forschungsworkshops zu Weihnachtstraditionen durchgeführt. 

Um die Ziele des Projekts vollständig zu verstehen, werden junge Menschen an Diskussionen und 

Workshops zum Thema Engel als Botschafter guter Nachrichten in der europäischen Kultur 

teilnehmen. Den Teilnehmern wird die Rolle eines Engels in verschiedenen Kulturen, Traditionen 

und Bräuchen vorgestellt, die mit der Feier von Weihnachten und Neujahr verbunden sind. Die 

Diskussion während der Workshops ermöglicht eine direkte Erfahrung des interkulturellen Dialogs. 

 

Der Höhepunkt der Projektaktivitäten wird die Übertragung symbolischer Engel und 

Weihnachtspakete an Mitglieder unserer Gesellschaft sein und auch das Konzert der Grünberger 

Band 
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U N S E R E  P R O J E K T E  /  N A S Z E  P R O J E K T Y  

 

Okres pandemii koronawirusa był czasem spowolnienia i modyfikacji naszych 

zaplanowanych przedsięwzięć i zamerzeń , ale jednocześnie okresem wytężonej 

pracy nad przygotowaniem projektów do realizacji w przyszłym roku. 

W ramach realizacji projektów młodzieżowych złożyliśmy 3 wnioski. 

Nasz pierwsza propozycja, to jakby reakcja na sytuację z którą nam przyszło się 

zmierzyć, czyli okres przymusowego siedzenia w domu, bez możliwości 

uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, ale za to z możliwością 

odkrywania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. 

 

"Marsz dla zdrowia i historii". Aktywne odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. 

Głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi z województwa 

lubuskiego, którzy spędzają mało wolnego czasu i / lub mają nadwagę jako chorobę cywilizacyjną.  

Dodatkowym celem jest pogłębienie promocji aktywnej turystyki i przyjaznych relacji między 

młodymi ludźmi. 

Celem projektu jest promowanie aktywnej turystyki wśród młodych ludzi. Otyłość jest chorobą 

stylu życia XXI wieku. oraz poważnym problemem społecznyn w dobrze (wysoko) rozwiniętych 

krajach. Tak często dzieje się w przypadku polskiej młodzieży. W ramach działań projektu 

odbywają się internetowe warsztaty na temat treningu Nordic Walking. Środek ten ma na celu 

promowanie ruchu i walkę z otyłością. Ten pomysł Nordic Walking jest dobrym rozwiązaniem dla 

tych, którzy spędzają wolny czas biernie przed telewizorem lub przed komputerem, co jest również 

problemem dla młodych ludzi. 

Kolejnym pozytywnym aspektem jest promocja turystyczna dla Euroregionu - tutaj - dla Powiatu 

Nowosolskiego, który  ma bardzo dobre warunki do uprawiania Nordic Walking. 

Uczestnicy projektu będą przygotowywani do tego działania przez trenera, który ma specjalistyczną 

wiedzę na ten temat. 

Drugiego dnia odbędzie się szkolenie na temat walorów przyrodniczych w sieci obszarów 

chronionych Natura 2000 „Środkowa Dolina Odry ”.   
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Powiat Nowa Sól jest wyjątkowy pod względem położenia geograficznego. W powiecie Nowa Sól 

płaskorzeźba utworzyła płaskorzeźbę, a w okolicach Bobrownik (gmina Otyń) można zobaczyć 

malowniczą krawędź epoki lodowcowej Morza Bałtyckiego poprzez morenę krańcową, pasmo 

wzgórz o wysokości do 200 m npm - Pojezierze jest również charakterystyczny dla regionu, na 

przemian z kanałami utworzonymi w epoce lodowcowej, a także z uroczym krajobrazem 

Dalkowskich (Dalkauer) utworzonych w epoce lodowcowej - wysokościami, które biegną w 

północnej i zachodniej części dzielnicy. 

Prowadzący warsztaty przygotowuje prezentację Power Point na obszarach FFH w środkowej 

Dolinie Dolnej Odry. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe 

Trzeciego dnia działań w ramach projektu odbywają się warsztaty na szlakach turystycznych, na 

których można również ćwiczyć Nordic Walking. Prowadzący warsztaty przygotowuje informacje 

o szlakach edukacyjnych, rowerowych pieszych / turystycznych, na których można także ćwiczyć 

nordic walking. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. 

Warsztaty językowe odbędą się czwartego dnia - uczestnicy projektu pracują na dwóch 

alternatywnych trasach (poziom trudności: łatwy / średni), które zostaną zbadane podczas 

warsztatów Nordic Walking. Prowadzący warsztaty wspiera pracę merytorycznie i językowo. 

Po 4 dniach warsztatów uczestnicy projektu pracują nad prezentacją multimedialną, która zawiera 

mapy i trasy do nordic walking oraz informacje o świecie przyrody w dolinie Środkowej Odry. 

Prowadzący warsztaty wspiera pracę merytorycznie i językowo. 

Prezentacja pojawia się na stronie internetowej SKGdDM 

 

Drugi projekt: "Historia w pięknych miejscach i wspomnieniach zaklęta" 

Historie zamknięte w osobistych wspomnieniach ludzi, pamiętnikach, listach, przedmiotach 

codziennego użytku a nawet przebojach z dawnych lat zostają w tym projekcie wydobyte z 

zapomnienia. Inicjatywa ma łączyć pamięć dawnych, niemieckich i polskich mieszkańców, z 

wyobrażeniem o historii, jakie mają młodzi ludzie współcześnie mieszkający w tych krajach. 

 

Ma to być projekt o doświadczaniu trudnej tożsamości w obliczu zawirowań historii. Młodzi ludzie 

odkryją swoją tożsamość , poznając historię rodzinną i regionalną, 

Celem nadrzędnym projektu jest edukacja na rzecz pokoju – zwalczanie nietolerancji, uprzedzeń i 

stereotypów, budowanie międzypokoleniowych mostów porozumienia, wskazanie jak uczestniczyć 

aktywnie w wielokulturowym społeczeństwie obywatelskim.  

Projekt zakłada również promocję dziedzictwa kulturowego historycznych terenów Dolnego Śląska. 
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Sytuacja wyjściowa projektu: 

Ziemie zachodnie to obszar specyficzny ze względu na mozaikę kulturową i narodowościową. Tu 

wspólnie zamieszkują od wielu pokoleń osoby, które zawirowania historii postawiły w sytuacji 

bardzo trudnej. Na mocy Traktatu Jałtańskiego, granice przedwojennej Polski zostały przesunięte 

na zachód, a miliony ludności zostało przesiedlonych z Kresów Wschodnich do ZSRR czy na 

Ziemie Odzyskane- jak np. Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi. Niemcy muszą opuścić Ziemie 

Odzyskane i zostają przesiedleni do Radzieckiej i Brytyjskiej Strefy Okupacyjnej. Łemkowie w 

1947 roku, nakazem rządu polskiego zostali przesiedleni ze wschodniej Polski m.in. na ziemie 

zachodnie.  

Realizacja tego projektu będzie bardzo bliska wszystkim uczestnikom. Ziemie Zachodnie to obszar 

wspólny- dla Polaków, Niemców, ale takżę takich mniejszości jak Łemkowie, czy Serbołużyczanie, 

chociaż u każdej z tych narodowości wywołuje „negatywne” emocje. Projekt ma za zadanie 

ukazanie, iż nikt nie jest winny tej sytuacji i należy szukać porozumienia. Wykorzystując  

wielokulturowe wątki postaramy się poprzez nasz projekt stworzyć mosty porozumienia na różnych 

płaszczyznach. Nasz region -  jest bramą łączącą Wschód z Zachodem i dlatego stał się miejscem 

realizacji programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji oraz główne działania w ramach projektu: 

Postanowienia Konferencji Jałtańskiej szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy naszych 

regionów-członkowie naszego Towarzystwa, dziadkowie, pradziadkowie młodzieży biorącej udział 

w projekcie. Wzajemne pretensje i żale, szczególnie mocno zakorzenione w starszym pokoleniu do 

dnia dzisiejszego dzielą nasze kraje. Młodzi ludzie, nie będąc obciążonymi tymi negatywnymi 

emocjami mają szansę „wydobyć z zapomnienia”  dobre wspomnienia i wzbogacając je swoimi 

przemyśleniami, innowacyjnymi technikami pracy,  spróbować zbudować na nich nowe mosty 

porozumienia. Młodzi ludzie pragną zjednoczenia, aby o historii pamiętać, ale nie szukać zemsty. 
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Główne działania w ramach projektu to:  

W pierwszej fazie projektu w ramach realizacji treści merytorycznych zostaną przeprowadzone 

1. Wykład historia Europy w latach 1933 -1947 

Następnie uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu 3 warsztatów szkoleniowych: 

 warsztaty historyczne 

 warsztaty biograficzne 

 warsztaty fotograficzne 

 

Młodzież   podczas warsztatów  historycznych nabędzie wiedzę na temat historii powojennej, a w 

szczególności tematyki wypędzeń, oraz zostanie zapoznana z metodą: „Dydaktycznego Kwadratu”, 

tzn. połączenia w jednym momencie i miejscu 4 elementów: historii Europy w latach 1933 -

1947,opowiadań typu: oral history, własnej  historii – opowiadania dziadków i pradziadków 

młodzieży biorącej udział w projekcie oraz odniesienie tych treści do teraźniejszości – i 

wykorzystania możliwości samodzielnego kształtowania swojego otoczenia”. 

Podczas warsztatów biograficznych zostaną zapoznani z nową techniką „oral history” i technikami 

przeprowadzania wywiadów. 

Podczas warsztatów fotograficznych zostanie zapoznana z  ciekawymi technikami fotograficznymi, 

które zostaną wykorzystane przy sporządzaniu wywiadów oraz tworzeniu prezentacji na temat 

dziedzictwa kulturowego tych terenów. 

Umieszczenie historii w prywatnej perspektywie młodego człowieka przybliża i czyni bardziej 

zrozumiałą historię ludzi wypędzonych.  

Panel badawczy: 

2.Seminarium : "Dziedzictwo kulturowe regionu: dolny Śląsk"  

 Techniki przeprowadzania wywiadów 

 Seminarium badawcze: "Dziedzictwo kulturowe regionu "- stworzenie prezentacji na temat 

elementów nieożywionych w naszym regionie - pomników architektury, oraz inne-niemych 

świadków zawirowań historycznych 

3. Panel twórczej ekspresji:  

 prace redaktorskie nad koncepcją stworzenia alegorycznej bajki :"Skąd i dokąd w Europie?". 

Młodzież opracuje scenariusz alegorycznej bajki z przesłaniem -opowieści o rdzennych 

mieszkańcach tych regionów  
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Trzeci projekt Festiwal ”Lubuskie Kolędowanie ”.Anielska moc Noworoczna  to projekt 

dedykowany przez młodzież z naszego Towarzystwa jej starszym członkom . 

Festiwal ”Lubuskie Kolędowanie ” to cykl działań mających na celu ocalenie od zapomnienia 

obrzędów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia oraz wypełnienie misji anioła 

przynoszącego dobrą nowinę. W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty badawcze na 

temat tradycji świątecznych,a dla pełnego zrozumienia celów projektu, młodzież weźmie udział w 

dyskusji i warsztatach związanych z tematyką anioła jako posłańca dobrej nowiny w kulturze 

europejskiej. Uczestnikom zostanie przedstawiona rola anioła w różnych kulturach, zaprezentowane 

tradycje i zwyczaje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Dyskusja 

podczas warsztatów pozwoli na bezpośrednie doświadczenie dialogu międzykulturowego.  

Uwieńczeniem działań projektowych będzie przekazanie symbolicznych aniołów oraz paczek 

bożonarodzeniowych dla członków naszego Towarzystwa, oraz koncert grupy Grünberger Band.
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