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Jahreswechsel 

Ein Neues Jahr kündigt sich an, was wird es uns bringen. 
Glück, Gesundheit, Pech oder Krankheit. 
Was wird die Wahrheit. 
Geld oder Schulden, 
Wir müssen uns gedulden. 
Liebe oder Leid. 
Keiner weiß bescheid. 
Alles ist ungewiss. 
Nur die Wünsche lassen uns hoffen, 
doch die Resultate sind offen. 
Mögen die Wünsche Wahrheit werden, 
und ein erfülltes Leben auf Erden. 
      
     / 

 
Roland Hellmann   

 

 

 

  

 

 

 
 
 
               Zmiana Roku 
 
Nowy rok puka do drzwi, cóż przyniesie nam nowego? 
Szczęście, zdrowie czy chorobę? Jak to będzie? 
Pieniądze czy długi? 
Ach, bądźmy cierpliwi. 
Miłość czy cierpienie, tego też nikt nie wie. 
Wszystko jest niepewne. 
Tylko życzenia dają nam nadzieję, 
 że wszystko zdarzyć się może. 
Niech życzenia się spełniają, ziemski byt nam umilają. 
 
 
 
 
Roland Hellmann   
 
 
Tłumaczenie:Małgorzata Hellmann 
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Weihnachts-und Neujahrwünsche//Życzenia Świąteczne i Noworoczne 

Liebe Mitglieder und Freunde 

der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg/ Schl. 

Im Namen des Vorstandes überreiche ich Ihnen herzliche Wünsche,um die diesjährige Weihnachten in bester 
Gesundheit zu verbringen, und nachher in ein glückliches Neujahr 2021 zu rutschen. 

Wir hoffen, dass wir uns alle in möglichst kürzester Zeit wieder werden zusammentreffen  können, auch im 
Sitz unserer Gesellschaft, bei den kulturellen Veranstaltungen, bei Bildungsprojekten oder Musikkonzerten. 
Unser Grünberger Band, gemeinsam mit unseren Freunden aus Oberschlesien, hat für Sie einen 
Weihnachtsliederabend  vorbereitet; der unter https://youtu.be/rD0ihCP9o8w zu hören und zu sehen ist. 

Bolesław Gustav Bernaczek 

Vorsitzender der S-KGdDM in Grünberg/ Schl.   

 

 Drodzy członkowie i przyjaciele 
Towarzystwa Społeczno –Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w  Zielonej Górze 

 
W imieniu Zarządu składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych , 
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2021 
Mamy nadzieję że w niedługim czasie będziemy mogli spotykać się z Państwem osobiście w naszej siedzibie 
oraz na organizowanych przez nas projektach kulturalnych ,edukacyjnych i koncertach muzycznych . 
Przygotowaliśmy dla Państwa wieczór kolęd niemieckich w wykonaniu naszego zespołu „Grünberger Band” 
i naszych  przyjaciół z Górnego Śląska. 
Zapraszamy do jego zobaczenia i wysłuchania https://youtu.be/rD0ihCP9o8w  
 
Bolesław Gustaw Bernaczek 
Przewodniczący TSKMN 
Zielona Góra 

                                                                     
                   Pau 

Nadszedł dla nas czas, 
który wielką radość przynosi nam. 
Przez pole pokryte połyskującym śniegiem 
wędrujemy, wędrujemy w daleki, biały świat. 
 
Śpią strumienie i jezioro pod lodem, 
śni w głębokim śnie las. 
Przez śnieg, który cicho opada  
wędrujemy, wędrujemy w daleki, biały świat.   
 
Z wysokiego nieba świetliste milczenie 
Wypełnia serca szczęśliwością. 
Pod od gwiazd błyszczącym firmamentem 
wędrujemy, wędrujemy w daleki, biały świat.   
 
Tłumaczenie :Jan Grzegorczyk 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrD0ihCP9o8w%3Ffbclid%3DIwAR0XZce7Cw6OVHuh1HrU6lTpAezt5wSNEaOaO5cu_EqLxV56Zi0gUc38jf0&h=AT01w2HQEG1WwExMqMxoG5Q7EXt3GLQqSSh1iiiuaXQSqMvmwagAiUyR2v8LShPgJcG7rKDHt2SqhF-0Eb_Wo-jVi_qaZMj8zfT6vF3TUhPpYw1fYNLG8AAU5rJdpa7fDuMF0J40UNEzm9Ys8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrD0ihCP9o8w%3Ffbclid%3DIwAR0XZce7Cw6OVHuh1HrU6lTpAezt5wSNEaOaO5cu_EqLxV56Zi0gUc38jf0&h=AT01w2HQEG1WwExMqMxoG5Q7EXt3GLQqSSh1iiiuaXQSqMvmwagAiUyR2v8LShPgJcG7rKDHt2SqhF-0Eb_Wo-jVi_qaZMj8zfT6vF3TUhPpYw1fYNLG8AAU5rJdpa7fDuMF0J40UNEzm9Ys8w
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Unsere Projekte/Nasze Projekty 
Das Konzert"Musik verbindet" 
 
Aufgrund der epidemischen Situation im Inland und des Mangels an direktem Kontakt von Künstlern mit dem 
Publikum und den Mitgliedern von SKGdDM und dem Wunsch, ältere Menschen, die am anfälligsten für 
Infektionen sind, nicht zu gefährden und gleichzeitig ihre Zeit der erzwungenen Quarantäne und Isolation 
angenehm zu gestalten, haben wir beschlossen, ein Musikprojekt durchzuführen, in dem unsere Mitglieder 
aufgetreten sind.  

hier finden Sie mehr: https://youtu.be/aCLBycVsEZY  

 
Koncert "Muzyka łączy" 
 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i brak bezpośredniego kontaktu artystów z publicznością i 
członkami TSKMN oraz chęć nie narażania na niebezpieczeństwo osób starszych, najbardziej podatnych na 
infekcje, a jednocześnie uprzyjemniania im okresu wymuszonej kwarantanny i izolacji, postanowiliśmy 
zrealizować projekt muzyczny, w którym wystąpili nasi członkowie. 
 
Zapraszamy serdecznie do jego odbioru: https://youtu.be/aCLBycVsEZY 

 
 

Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 
 

 
 
II. Offenes Diktat in der deutschen Sprache -online 

Am 19. November 2020 fand das Finale der zweiten Ausgabe des Offenen Diktats der deutschen Sprache statt, das von der Sozial- 
Kulturellen  Gesellschaft der Deutschen Minderheit in  Grünberg organisiert wurde.  

 In der gegenwärtigen Epidemiesituation mussten wir die Formel ändern und sie in den Bildungseinrichtungen der 
Teilnehmer umsetzen, aber ihren Verlauf genau überwachen.  Wir haben alle Grund- und Sekundarschulen der Kreisen Grünberg und 
Neusaltz zurTeilnahme eingeladen.   

Der Wettbewerb richtete sich an vier Altersgruppen - Grundschüler der Klassen 4-6 und 7-8 sowie alle Klassen der Sekundarstufe II, 
die in zwei Gruppen aufgeteilt waren: Klassen 1-2 und 3-4. 242 Personen nahmen an den Schulausscheidungen teil, doppelt so viele 
wie im letzten Jahr. 

 Die Vorbereitungen für dieses Projekt waren  seit Anfang Oktober im Gange. Für alle Schulen, die sich um die Teilnahme 
beworben haben, wurden entsprechende Unterlagen und Diktatblätter zur Ausscheidung auf Schulebene erstellt. Das gesamte und 
korrekte Verfahren wurde die ganze Zeit vom Auswahlkommission überwacht. Ebenfalls zu diesem Zweck wurde auf der Schulstufe 
mit dem Diktatkanal Diktat 2020 eine einheitliche Diskordanwendung geschaffen, die von 5 Verifizierern verwaltet wurde, und  die 
alle Teilnehmer registrierten.  

 Die erste Etappe der Schulausscheidungen wurde am 05.11.2020 durchgeführt. Beigefügt sind die Bildschirmfotos der 
Wettbewerbsbögen, sowie eine Fotodokumentation aus dieser Etappe.  Nach Eingang der Wettbewerbsbögen wurde das Protokoll für 
jede Altersgruppe erstellt.  

Nach der Auswahl der einzelnen Vertreter aus jeder Bildungsstätte haben die Vorbereitungen für das Finale auf App MS Teams für 
alle Teilnehmer begonnen. Zu diesem Zweck mussten den Finalisten Adressen und Zugangspasswörter zugewiesen werden, und  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaCLBycVsEZY%3Ffbclid%3DIwAR0XZce7Cw6OVHuh1HrU6lTpAezt5wSNEaOaO5cu_EqLxV56Zi0gUc38jf0&h=AT01w2HQEG1WwExMqMxoG5Q7EXt3GLQqSSh1iiiuaXQSqMvmwagAiUyR2v8LShPgJcG7rKDHt2SqhF-0Eb_Wo-jVi_qaZMj8zfT6vF3TUhPpYw1fYNLG8AAU5rJdpa7fDuMF0J40UNEzm9Ys8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaCLBycVsEZY%3Ffbclid%3DIwAR0XZce7Cw6OVHuh1HrU6lTpAezt5wSNEaOaO5cu_EqLxV56Zi0gUc38jf0&h=AT01w2HQEG1WwExMqMxoG5Q7EXt3GLQqSSh1iiiuaXQSqMvmwagAiUyR2v8LShPgJcG7rKDHt2SqhF-0Eb_Wo-jVi_qaZMj8zfT6vF3TUhPpYw1fYNLG8AAU5rJdpa7fDuMF0J40UNEzm9Ys8w
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Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 

parallel dazu wurde derselbe Prozess bei der Diskordanmeldung durchgeführt, um einen korrekten Ablauf des Wettbewerbs zu 
gewährleisten. 

Dann wurde jeder Teilnehmer der entsprechenden Altersgruppe und am Tag des Wettbewerbs einer bestimmten Zeit zugeordnet 
(einschließlich des Zeitpunkts der Veröffentlichung und des Ablaufs der Aufgabe).   

Der Wettbewerb für jede Gruppe dauerte 1 Stunde und verlief problemlos. Nach dem Treffen mit dem Moderator des Wettbewerbs 
auf der Plattform und der Erläuterung der Regeln für die Realisierung der einzelnen Fragen und der Art und Weise der Rücksendung 
der Wettbewerbsaufgaben erhielten die Teilnehmer im Ordner "Arbeiten" zwei Wettbewerbsblätter: eines leitete sie zum Online-
Diktat weiter, das zweite Blatt ist eine Aufgabe, die Textlücken in der verfügbaren Aufzeichnung zu füllen.  

Der Live-Bericht vom Wettbewerb fand auf Facebook und Instagram statt. 

Der Wettbewerb war sehr hart, und dem Endergebnis mussten in zwei Altersklassen Überstunden vorausgehen.  

Das Ergebnis der endgültigen Klassifizierung: 

Gruppe von Klassen 4-6 Grundschulen 

Erster Platz  Jakub Theil   (Grundschule Nr. 2 in Neusalz/Nowa Sól)    

Zweiter Platz  Gabriel Wozowczyk  (Grundschule Nr. 2 in Neusalz/Nowa Sól)     

Dritter Platz  Jakub Helwig      (Der Komplex der Bildungseinrichtungen in Carolath/ Siedlisko) 

Gruppe von Klassen 7-8 Grundschulen 

Erster Platz  Krys Samanata (Grundschule in Rothenburg/Czerwieńsk) 

Zweiter Platz  Urbański Marcin (Grundschule in Rothenburg/Czerwieńsk) 

Dritter Platz  Błażej Czajkowski (Grundschule Nr. 2 in Neusalz//Nowa Sól)     

Gruppe von Klassen 1-2 Sekundarschulen 

Erster Platz  Wesołowska Amelia (Zentrum für Berufs-und Weiterbildung Elektryk in Neusalz/Nowa Sól)    

Zweiter Platz  Zawadowska Aleksandra (Zentrum für Berufs-und Weiterbildung Elektryk in Neusalz/Nowa Sól) 

Dritter Platz  Mateusz Zych (Baczyński Gymnasium in Neusalz/Nowa Sól) 

Gruppe von Klassen 3-4 Sekundarschulen 

Erster Platz  Maciejewski Jakub (Zentrum für Berufs-und Weiterbildung Elektryk in Neusalz/Nowa Sól) 

Zweiter Platz  Stalińska Hanna (Baczyński Gymnasium in Neusalz/Nowa Sól) 

Dritter Platz  Łysiak Julia (Zentrum für Berufs-und Weiterbildung Elektryk in Neusalz/Nowa Sól) / Aneta Rusiecka (Zentrum 
für Berufs-und Weiterbildung Elektryk in Neusalz/Nowa Sól)  

Leider mussten wir aufgrund besonderer Einschränkungen, die in den Schulen eingeführt wurden, auf den offiziellen Abschluss des 
Wettbewerbs verzichten und die Preise für die Gewinner wurden an die Betreuer der Wettbewerbsgruppen übergeben und warten auf 
die Gewinner:). 

vorbereitet von Iwona Wysocka 
Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg 
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II. Otwarte Dyktando z Języka Niemieckiego -online 

 Dnia 19 listopada 2020 odbył się finał II edycji Otwartego Dyktanda z języka niemieckiego, którego organizatorem było 
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Mniejszości Niemieckiej z Zielonej Góry.  

 W obecnej sytuacji epidemicznej musieliśmy zmienić jego formułę i eliminacje przeprowadzić w rodzimych placówkach 
uczestników, jednak nadzorując ściśle ich przebieg.  Do udziału zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego  

 Konkurs był skierowany do czterech grup wiekowych- uczniów szkoły podstawowej klasy 4-6,oraz 7-8, a także wszystkich 
klas szkół ponadpodstawowych, podzielonych na dwie grupy: klasy 1-2,oraz 3-4. Udział w eliminacjach szkolnych wzięły łącznie 
242 osoby, dwukrotnie więcej, niż w roku ubiegłym.  

 Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały już od początku października. Dla wszystkich szkół, które zgłosiły swój 
akces udziału zostały przygotowane odpowiednie dokumenty oraz arkusze dyktanda do przeprowadzenia eliminacji na etapie 
szkolnym. Nad całością i prawidłowością przebiegu czuwała cały czas komisja konkursowa. Również do tego celu stworzono na 
etapie szkolnym jednolitą aplikację discord z kanałem konkursowym Dyktando 2020, administrowaną przez 5 weryfikatorów, którzy 
dokonywali rejestracji wszystkich uczestników. 

Etap eliminacji szkolnych został przeprowadzony 05.11.2020. W załączeniu zrzuty arkuszy konkursowych oraz dokumentacja 
fotograficzna z tego etapu.  Po otrzymaniu prac konkursowych zostały sporządzone protokoły z ich przebiegu.  

Po wyłonieniu poszczególnych drużyn z każdej placówki rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia finału dla wszystkich 
uczestników w naszej szkolnej aplikacji Teams. W tym celu musiały zostać przydzielone finalistom adresy i hasła dostępu, 
równolegle taki sam proces przebiegał na aplikacji discord celem zapewnienia prawidłowości przebiegu konkursu.  

Następnie każdy uczestnik został przydzielony do odpowiedniej grupy wiekowej i zostały mu przypisane na daną godzinę w dniu 
konkursu zadania (łącznie z godziną publikacji i wygaśnięcia zadania). 

Konkurs dla każdej grupy trwał 1 godzinę i przebiegał bardzo sprawnie. Po spotkaniu z moderatorem konkursu na platformie i 
wyjaśnieniu zasad realizacji poszczególnych pytań oraz sposobie odsyłania zadań konkursowych uczestnicy w zakładce prace 
otrzymali 2 arkusze konkursowe: jeden przekierowywał ich do dyktanda online, drugi arkusz to zadania typu uzupełnianie luk w 
tekście do udostępnionego nagrania.  

Relacja live z przebiegu konkursu odbywała się na facebooku i instagramie.  

Rywalizacja była bardzo zacięta, a ostateczny wynik finału musiała poprzedzić dogrywka w dwóch grupach wiekowych 

Wynik ostatecznej klasyfikacji: 

grupa klasy 4-6 Szkoły Podstawowe 

I m-ce Jakub Theil  (SP nr 2w Nowej Soli/Neusalz )    

 II m-ce  Gabriel Wozowczyk (SP nr 2 w Nowej Soli/Neusalz)     

III m-ce Jakub Helwig    (Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku/Carolath) 
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Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 
grupa klasy 7-8 Szkoły Podstawowe 

I m-ce Kryś Samanata (SP w Czerwieńsku/ Rothenburg) 

II m-ce  Urbański Marcin (SP w Czerwieńsku/ Rothenburg) 

III m-ce  Błażej Czajkowski (SP nr 2w Nowej Soli/Neusalz )     

grupa klasy 1-2 Szkoły Ponadpodstawowe 
 
I m-ce Wesołowska Amelia  (CKZiU Elektryk/Neusalz) 

II m-ce Zawadowska Aleksandra(CKZiU Elektryk/Neusalz) 

III m-ce Mateusz Zych (LO im.K.Baczyńskiego/Neusalz) 

grupa klasy 3-4 Szkoły Ponadpodstawowe 

I m-ce Maciejewski Jakub (CKZiU Elektryk/Neusalz)  

II m-ce Hanna Stalińska (LO im.K.Baczyńskiego/Neusalz) 

III m-ce Łysiak Julia (CKZiU Elektryk/Neusalz)/ Aneta Rusiecka (CKZiU Elektryk/Neusalz) 

Niestety ze względów na szczególne obostrzenia wprowadzone w szkołach musieliśmy zrezygnować z oficjalnego zakończenia 
konkursu, a nagrody dla zwycięzców zostały przekazane opiekunom grup konkursowych i czekają na zwycięzców:). 

sporządziła     Iwona Wysocka 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze 
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Die Schulausscheidung/eliminacje szkolne         Das Finale/ finał międzyszkolny 

 

 
 
 
 
 
 
Űberreichung der Preisen für Gewinner/ Przekazanie nagród Zwycięzcom/ 
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Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 

 
„Geschichte an wunderschönen Orten und in Erinnerungen verzaubert“ 

 
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec” 
„Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland finanziert”. 

 
bearbeitet von der Projektgruppe:  
"Geschichte in Erinnerungen und an schőnen Orten verzubert" 
SKGdDM Grünberg 
 
Unsere Eindrücke........... 
 
Als wir unsere Moderatorin gefragt haben: Wie meinen Sie, ist es noch sinnvoll, sich jetzt, so viele Jahre nach dem Krieg,  
mit dieser Geschichte zu beschäftigen? 
Unsere Frage wurde beantwortet: Na klar, weil dies unglaublich faszinierende Geschichten sind!  
 Jeder braucht eine solche Geschichte. Und bei uns geht es darum, wie unsere Großväter und bald auch unsere 
Urgroßväter,  in fremde Städte, in fremde Dörfer zogen, wo es noch Spuren der früheren Bewohnern gab, und mussten sich dort  
wiederfinden.  
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Dies ist keine Geschichte darüber, wie wir zu unserer eigenen Häusern zurückkehren, sondern eine Geschichte darüber, wie wir in 
fremde Häusern einziehen und über das alles, was wir unternehmen müssen ,um sich hier wie zu Hause zu fühlen.  
 Es ist wie mit der Frage "Wo komme ich her?" Früher oder später soll jeder von Euch danach fragen. 
 
 Die Thematik des Projektes, das uns zur Umsetzung vorgeschlagen wurde, hat zunächst unser Zögern geweckt, uns auf 
seinen Verlauf einzulassen, da wir mit Verlegenheit zugeben müssen, dass uns sein Inhalt so weit entfernt und sogar uninteressant 
erschien. Die Geschichte dieser Gebiete ist uns zwar nicht unbekannt, und die Vorträge und Seminare haben sie systematisiert, aber 
das Studium der Biographie und die ganze Arbeit im Zusammenhang mit diesem Projektpanel war schwierig, aber sie in die private 
Perspektive der Personen zu stellen, mit denen wir während der Durchführung unseres Projekts die Gelegenheit hatten, uns zu 
treffen, ermöglichte es uns, die Geschichten der Ausgesiedelten und Vertriebenen Menschen zu verstehen. 
 
 Interessant gestaltete Kulturerbe-Workshops und dann Studienbesuche an schőnen Orten, oder besser gesagt in unseren 
Heimatstädten, über deren Geschichte wir nicht immer Bescheid wussten, stärkten unser Gefühl der Identität mit diesen Orten und 
machten uns die Ungerechtigkeit der Geschichte bewusst. 
 
 Wir sind nicht mit negativen Emotionen belastet, aber es ist wichtig, dass wir in Frieden und mit Respekt vor der Tradition 
erzogen werden. Deshalb haben wir unsere Botschaft in unseren Präsentationen, Interviews und Geschichten zum Ausdruck gebracht. 
 Die Teilnahme an diesem Projekt hat uns in vielen Dimensionen bereichert, und der Kontakt mit Vertretern der älteren 
Generation ist unbeschätzbar.\ 

Amelia:  
Die vorgeschlagenen Workshops weckten Geschichten ,und die Arbeit an der Erzählung -die Erinnerung an die gestohlene Welt. 
 

Julias Worte  
 Außergewöhnliche Erinnerungen an gewöhnliche Menschen.  
Die Lebensgeschichte jedes Menschen ist ein kleiner Teil der großen Geschichte der Menschheit.  

Ola:  
Unser Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns der Tradition zuwenden, sie wiederbeleben und verschiedene Haltungen und 
künstlerische Konzepte präsentieren wollen.  

Kasia, Emilka:  
Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 

 
Neben seinem künstlerischen Wert hat unser Projekt noch einen weiteren wichtigen Aspekt der Mission und der Kommunikation mit 
dem Publikum - es ermutigt uns junge Menschen, die Kultur unserer Vorfahren kennen zu lernen, zur Tradition zurückzukehren und 
die Modewelle:"Erforschung der Familiengeschichte, der Region..." zu fördern. 

Martyna:  
Mit Beginn des Forschungspanels: "Mein kulturelles Erbe - die Region Niederschlesien" musste ich eine Umfrage über das 
Bewusstsein unserer jungen Generation für dieses Thema erstellen. Ich habe die Ergebnisse während des Workshops dargestellt. 

Patryk:  
Niederschlesien ist konkurrenzlos in der Zahl der Burgen, Schlösser und Herrenhäuser. Es ist ungewöhnlich, aber wie traurig, denn  
von der zweitausend Wohnhäuser, die 1945 noch existierten, wurde die Hälfte davon in den letzten 70 Jahren dem Erdboden 
gleichgemacht.... 

Julia, Aneta  
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Die mündlichen Geschichtsinterviews halfen uns, den Schmerz dieser Menschen zu verstehen, nachdem sie ihre wertvollsten Dinge 
verloren hatten....Eine Mőglichkeit, mit Mitgliedern der Sozial- Kulturellen Gesellschaft in Grünberg Interviews machen zu kőnnen, 
war für uns wichtig. 

Natalia:  

Dieses Projekt ermöglichte es den Nachkommen der Ureinwohner der Westgebiete, an die Orte zurückzukehren, wo ihre Großeltern,  
und Urgroßeltern, lebten.  
 

Kuba, Olek  
Für die Zwecke des Projekts haben wir eine Diskordanwendung mit einem Sprach- und Textkanal erstellt und die Personen, die 
Zugriff darauf haben, überprüft und verwaltet. 
 

Szymon, Jakub  
 
Unsere Aufgabe als IT-Spezialisten bestand darin, technische Unterstützung bei der Durchführung einzelner Aufgaben zu leisten, die 
mit der Erstellung von Präsentationen, der Auswahl geeigneter Methoden, der Hintergrundmusik und vielem mehr zusammenhingen. 
 

Gracjan  
Seit einiger Zeit redidiere ich das Grünberger Monatsblatt mit  und betreue die Website der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der 
deutschen Minderheit in Grünberg. Ich musste auch aktiv an allen Projektaktivitäten beteiligt sein und alle Informationen darüber 
laufend veröffentlichen. 

Krystian  
meine Aufgabe war es, einen Film zu erstellen, der alle Projektaktivitäten zusammenfasst, sowohl formell als auch informell.... 
 
 
         Projektteilnehmer 

Jugendprojekte/Projekty młodzieżowe 
 

 „Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec” 

„Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau  und Heimat der Bundesrepublik Deutschland finanziert”. 

 
Opracowane przez grupę projektową: 
"Historia w pięknych miejscach i wspomnieniach zaklęta" 
TSKMN Zielona Góra 
 
 
Tytuł projektu: „Historia w pięknych miejscach i wspomnieniach zaklęta“ 
 
Nasze wrażenia..... 
Gdy zapytaliśmy: "Po co zajmować się tą historią teraz, tyle lat po wojnie? " 
Usłyszeliśmy odpowiedź naszej Moderatorki: Choćby dlatego, że to są niesamowicie fascynujące historie! Każdy potrzebuje takiej 
opowieści. A nasza jest o tym, jak nasi dziadowie, i już niedługo pradziadkowie, sprowadzili się do obcych miast, do obcych wsi, w 
których jeszcze były ślady poprzednich mieszkańców i musieli się w nich odnaleźć.  
To nie jest opowieść o tym, jak wracamy na swoje, tylko opowieść o tym jak przychodzimy na nieswoje i o tych wszystkich zabiegach, 
które podejmujemy po to, żeby się zadomowić.  
 To jak z pytaniem „skąd się wziąłem?”. Prędzej czy później powinno zapytać o to każde z Was. 
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 Tematyka projektu zaproponowana nam do realizacji wzbudziła z początku nasze niezdecydowanie do zaangażowania się 
w jego przebieg, gdyż musimy z zażenowaniem przyznać, że jego treści wydały nam się tak odległe, że wręcz nieciekawe. O ile 
historia tych terenów nie jest nam obca, a wykłady i seminaria jeszcze ją usystematyzowały, to badanie biografii i cała praca 
związana  
z tym panelem projektowym była trudna.  Jednak umiejscowienie jej w prywatnej perspektywie pojedynczych osób, z którymi 
mieliśmy okazję podczas realizacji naszego projektu się spotkać pozwoliła nam zrozumieć  historie ludzi wypędzonych i 
przesiedlonych. 
 Ciekawie zaaranżowane  warsztaty na temat dziedzictwa kulturowego, a potem wizyty studyjne w pięknych miejscach, a 
właściwie w naszych rodzinnych miasteczkach, o historii których nie zawsze mieliśmy pojęcie  wzmocniły nasze poczucie 
tożsamości z tymi miejscami  
i uzmysłowiły nam niesprawiedliwość losów historii. 
 My sami nie jesteśmy obciążeni negatywnymi emocjami, ale ważnym jest dla nas wychowanie w pokoju zgodne z 
poszanowaniem tradycji dlatego nasz przekaz wyraziliśmy w naszych prezentacjach, wywiadach, opowiadaniu. 
 Uczestnictwo w tym projekcie wzbogaciło nas w wielu wymiarach, a kontakt  
z przedstawicielami starszego pokolenia bezcenny. 

Amelia:  
Zaproponowane warsztaty budziły historie, a praca nad opowiadaniem pamięć o ukradzionym świecie. 

Słowa Julii  
 Niezwykłe wspomnienia zwykłych ludzi.  
Historia życia każdego człowieka jest małą cząstką wielkiej historii człowieczeństwa.  

Ola:  
To, co wyróżnia nasz projekt to zwrócenie się do tradycji, ożywienie jej i prezentacja różnorodnych postaw i koncepcji artystycznych.  

Kasia, Emilka:  
Oprócz walorów artystycznych nasz projekt posiada jeszcze jeden ważny aspekt misji i komunikacji z odbiorcą- zachęca nas młodych 
ludzi do bliższego zapoznania się z kulturą naszych przodków, powrotu do tradycji, oraz lansowanie mody na " badanie historii 
rodzinnych, regionu.." 

Martyna:  

Rozpoczynając panel badawczy: "Moje dziedzictwo kulturowe- Region Dolnego Śląska" musiałam stworzyć ankietę na temat 
świadomości nas młodego pokolenia na ten temat. Jej wyniki przedstawiłam na warsztatach. 
 

Patryk:  
Dolny Śląsk nie ma sobie równych pod względem liczby budowli rezydencjonalnych, czyli zamków, pałaców i dworów. To niezwykłe, 
ale jak smutne, bo spośród dwóch tysięcy rezydencji istniejących w 1945 roku w ciągu minionych 70 lat połowa została zrównana z 
ziemią,.... 
 

Julia, Aneta  
Zrealizowane wywiady oral history...pomogły nam zrozumieć ból tych osób po stracie najcenniejszych rzeczy....Ważnym dla nas była 
możliwość rozmowy z członkami Towarzystwa Społeczno-kulturalnego z Zielonej Góry. 

Natalia:  
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Projekt ten umożliwił potomkom rdzennych mieszkańców Ziem Zachodnich powrócić do miejsc życia ich dziadków, pradziadków.  

Kuba, Olek  
Do celów projektu stworzyliśmy aplikację discord z kanałem głosowym i tekstowym, dokonaliśmy weryfikacji  osób mających do niej 
dostęp oraz administrowaliśmy go.  

Szymon, Jakub  
Naszym zadaniem jako informatyków była pomoc techniczna przy realizacji poszczególnych zadań związanych z tworzeniem 
prezentacji, doborem odpowiednich metod, podkładów muzycznych i wielu innych. 

Gracjan  Od jakiegoś czasu mam przyjemność współredagować gazetkę Grünberger Monatsblatt oraz administrować 
stronę www. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Również aktywnie musiałem włączyć 
się we wszelkie działania projektowe i na bieżąco zamieszczać wszelkie informacje na jego temat. 

Krystian  
moim zadaniem było stworzenie filmu podsumowującego wszystkie działania projektowe, te formalne i nieformalne.... 
 
       Uczestnicy projektu 
 
 
Das Konzert"Musik verbindet" /Koncert "Muzyka łączy"       ( auf youtube zgora tskmn ansehen ) 
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