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Information 

  Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 
 

 

 
 
 

 
GEBURTSTAGWUNSCH 

 
In der Sonne liegen, 
mit der Hüfte wiegen, 
unter Palmen am Strand, 
genießen den warmen Sand. 
Nicht vor Langeweile stöhnen, 
lass Dich von den „Schönen“ verwöhnen, dem 

Meeresrauschen lauschen 
und mit nichts auf der Welt tauschen. 
Du musst es nur wissen 

Deinen Geburtstag zu genießen. 
Also lebe Dein Leben, 
es ist nur einmal gegeben. 

 
 

Roland Hellmann 

ŻYCZENIE URODZINOWE 
 

Wyleguj się w słońcu 
gdzieś tam pod palmami ciesz się 
ciepłem piasku wywijaj biodrami 
w dzikim tańcu, ale nie nudź się, nie pękaj, 
wsłuchuj się w szum morza, piękna się nie lękaj. 
Świętuj urodziny jak król albo basza. 
Wszak jedno masz życie, hurra, dobra nasza! 

 
 
 

Roland Hellmann 

Tłumaczenie:Małgorzata Hellmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nr 9 u. –i 10/ 2021 Jahrgang 21 / Rok Wydania 21 September- Oktober/ Wrzesień - Październik 
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Pan 
Roland Hellmann 
ul.Zatonie-Świerkowa 2 
66-004 Zielona Góra 

Szanowny Panie Hellmann, 

w ten czwartek obchodzimy wyjątkowe
podpisano traktat sąsiedztwa i przyjaźni
jest wypełniony nieskończoną ilością
Z okazji tej rocznicy szukaliśmy obywateli,
aby ludzie z naszych dwóch krajów
polsko-niemieckie porozumienie. Osiągnęliśmy wiele we wszystkich regionach i w wielu 
różnych grupach zawodowych. 
Znaleźliśmy Cię. Dzięki swojemu
między Zieloną Górą i Verden jesteś
łącznikami”. Dlatego dziś do Pana
Pana uwagę tą książką, która również
Serdecznie proszę o kontynuowanie swojego imponującego wkładu i wielkiego osobistego 
zaangażowania w spotkanie między naszymi narodami w przyszłości.
Bardzo dziękuję za Pana jednoczącą pracę!

 
Tłumaczenie B. Bernaczek 

Unsere Mitglieder/Nasi członkowie

 

Warszawa, 17 czerwca 2021

wyjątkowe urodziny. Dokładnie 30 lat temu, 17 czerwca
przyjaźni między Polską a Niemcami. Od tego czasu
ilością życia. I tu właśnie wkraczasz Ty. 
obywateli, którzy od lat z imponującą energią pracują

krajów wzajemnie się poznali i rozumieli i którzy wnieśli
niemieckie porozumienie. Osiągnęliśmy wiele we wszystkich regionach i w wielu 

 
swojemu wieloletniemu zaangażowaniu w wymianę i

jesteś jedną z 30 osobowości, które nazywamy „zasłużon
Pana piszę. Jako mały dowód uznania pozwalamy so
również opowiada o polsko-niemieckich spotkaniach.

Serdecznie proszę o kontynuowanie swojego imponującego wkładu i wielkiego osobistego 
zaangażowania w spotkanie między naszymi narodami w przyszłości. 

jednoczącą pracę! 
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Unsere Mitglieder/Nasi członkowie 

Warszawa, 17 czerwca 2021 

czerwca 1991 r., 
czasu ten papier 

pracują nad tym, 
wnieśli wkład w 

niemieckie porozumienie. Osiągnęliśmy wiele we wszystkich regionach i w wielu 

i partnerstwo 
„zasłużonymi 
sobie zwrócić 

spotkaniach. 
Serdecznie proszę o kontynuowanie swojego imponującego wkładu i wielkiego osobistego 
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Unsere Mitglieder/Nasi członkowie 
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Abschlußbericht zum Projekt: "Gemeinsam in Kattowitz- Partnerbesuch 
 

Die Dachorganisation der Deutschen Minderheit in Polen VdG feierte in diesem Jahr ihre 30. Jubiläum. Aus 
diesem Anlass wurden wir nach Schlesien eingeladen um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, uns mit 
unserem Partnergruppe DFK Rattibor zu treffen und die lokale Geschichte zu entdecken. 
Das Treffen gab uns die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und die alten wiederzubeleben. Wir haben 
gemeinsame Projekte besprochen und einen Rückbesuch von Schlesier bei uns in Grünberg geplant. Für uns 
ist es sehr wichtig, einen lebendigen Kontakt zu den Deutschen in Schlesien zu haben, um unsere Wurzeln 
nicht zu vergessen. Wir sind doch ein Teil der Familie der Deutschen Minderheit in Polen. 

 
Am 9.10.2021 haben wir an einem Konzert anlässlich des 30-jährigen Bestehens der VdG teilgenommen. 
Unsere Mitglieder wurden ausgezeichnet und haben Ehrenurkunde- und/Nadel für ihre ehrenamtliche Arbeit 
für underen DFK in Grünberg bekommen. Das Treffen mit Mitgliedern DFK Rattibor sowie anderer 
Gesellschaften aus ganz Schlesien und darüber hinaus war ein großes Ereignis für unsere Gemeinschaft und 
hat zur Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen zwischen unseren Organisationen in Nieder- und 
Oberschlesien beigetragen. 
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Am nächsten Tag besuchten wir auf dem Rückweg die Stadt Odertal/Zdzieszowice und hatten die 
Gelegenheit, das Grab des ermordeten Bürgermeisters dieser Stadt und eines langjährigen Aktivisten der 
deutschen Minderheit zu besuchen. 
Diesem Projekt lag die Idee neue Kontakte mit den Mitgliedern der Deutschen Minderheit in Schlesien zu 
knüpfen, unsere Erfahrungen auszutauschen, uns gegenseitig kennenzulernen und somit auch weiterzubilden. 
Durch diesen Partnerschaftsbesuch öffneten wir uns neue Freundschaften und stärkten gleichzeitig das 
Gefühl der Zugehörigkeit zur Deutschen Minderheit. 
Zielgruppe dieses Projektes waren 6 Personen -Mitglieder der SKGDM in Grünberg. 

 
Projektablauf 
09.10.2021 
9:00 Abfahrt von Grünberg 
16:00 Ankunft in Kattowitz 
17:00-19.30 Hauptfeierlichkeiten anlässlich des 30. Jubiläums der Gründung der VdG Philharmonie 
(Filharmonia Śląska) 
Festrede des VdG-Vorsitzenden Bernard Gaida, Ansprachen der Gäste, Auszeichnung der Verdienten 
Jubiläumskonzert der Jugendblaskapellen "Kaprys" und "Leschnitz" unter der Leitung von Klaudiusz Lisoń 
Nachher zufat zum Agroturismuszentrum in Krępna. 

10.10.2021 
9:00 Frühstück 
10:30 Abreise vom Agritourismuszentrum 
12:00-14:30 Besuch des Grabes des ermordeten Bürgermeisters der Stadt Odertal/Zdzieszowice, Gespräch 
mit Familienmitgliederndes des emordeten. 
19:00 Ankunft in Grünberg 
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sie stehen von links: 
Iwona Malinowska,Hemut Sauer,Hans Jörg Neumann,Bernard Gaida, 
Jan Grzegorczyk,Iwona Wysocka, Bolesław Gustaw Bernaczek 
sie knien von links: 
Mieczysław Kwaśniewski,Krzysztof Pawlak 

 

Projekt: „Razem w Katowicach – wizyta partnerska” 
 

Organizacja patronacka mniejszości niemieckiej w Polsce, VdG, obchodziła w tym roku swoje 30-lecie. Z tej 
okazji zostaliśmy zaproszeni na Śląsk do wzięcia udziału w uroczystościach, spotkania z naszą partnerską 
grupą DFK Rattibor i poznania lokalnej historii. 
Spotkanie dało nam możliwość nawiązania nowych kontaktów i ożywienia starego. Omówiliśmy wspólne 
projekty i zaplanowaliśmy ponowną wizytę Schlesiera do nas w Grünberg. Bardzo ważny jest dla nas żywy 
kontakt z Niemcami na Śląsku, aby nie zapomnieć o naszych korzeniach. Jesteśmy częścią rodziny 
mniejszości niemieckiej w Polsce. 
9 października 2021 r. wzięliśmy udział w koncercie z okazji 30-lecia VdG. Nasi członkowie zostali 
wyróżnieni i otrzymali honorowy certyfikat i odznakę za swoją pracę wolontariacką dla naszego DFK w 
Grünberg. Spotkanie z członkami DFK Rattibor i innych stowarzyszeń z całego Śląska i nie tylko było 
wielkim wydarzeniem dla naszej społeczności i przyczyniło się do pogłębienia wzajemnych relacji między 
naszymi organizacjami na Dolnym i Górnym Śląsku. 
Następnego dnia w drodze powrotnej odwiedziliśmy miasto Zdzieszowice i mieliśmy okazję odwiedzić grób 
zamordowanego burmistrza tego miasta i wieloletniego działacza mniejszości niemieckiej. 
Ideą tego projektu było nawiązanie nowych kontaktów z członkami mniejszości niemieckiej na Śląsku, 
wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie się, a co za tym idzie także szkolenie. 
Dzięki tej partnerskiej wizycie nawiązaliśmy nowe przyjaźnie i jednocześnie wzmocniliśmy poczucie 
przynależności do mniejszości niemieckiej. 
Grupą docelową tego projektu było 6 osób, które są członkami SKGDM w Grünberg. 
Przebieg projektu 
10.09.2021 
9:00 wyjazd z Grünberg 
16:00 Przyjazd do Katowic 
17:00-19:30 główne uroczystości z okazji 30-lecia powstania Filharmonii VdG (Filharmonia Śląska) 
Uroczyste przemówienie prezesa VdG Bernarda Gaidy, wystąpienia gości, nagroda zasłużonych 
Koncert jubileuszowy młodzieżowych orkiestr dętych „Kaprys” i „Leschnitz” pod dyrekcją Klaudiusza 
Lisonia 
10.10.2021 
9:00 śniadanie 
10:30 wyjazd z ośrodka agroturystycznego 
12:00-14:30 Wizyta na grobie zamordowanego burmistrza Zdzieszowic, rozmowa z członkami rodziny 
19:00 przyjazd do Grünberg 
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Informationen/ Informacje 
 

Neue Erklärungsmöglichkeiten nach dem Vierten 
Staatsangehörigkeitsänderungsgesetz 

 
 
 

Kinder eines deutschen Elternteils, die in geschlechterdiskriminierender Weise vom Geburtserwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit ausgeschlossen waren, können die deutsche Staatsangehörigkeit unter 
bestimmten Voraussetzungen durch Abgabe einer einfachen Erklärung erhalten. 

 
Zum begünstigten Personenkreis zählen nach dem 23.05.1949 geborene 

 
1. Kinder eines deutschen Elternteils, die durch Geburt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erworben 
haben (vor dem 01.01.1975 ehelich geborene Kinder einer deutschen Mutter und eines ausländischen 
Vaters sowie vor dem 01.07.1993 nicht ehelich geborene Kinder eines deutschen Vaters und einer 
ausländischen Mutter), 

 

2. Kinder einer Mutter, die vor der Kindesgeburt durch Eheschließung mit einem Ausländer die deutsche 
Staatsangehörigkeit nach § 17 Nr. 6 RuStAG a.F. vor dem 01.04.1953 verloren hat, 

 

3. Kinder, die ihre durch Geburt erworbene deutsche Staatsangehörigkeit durch eine von einem Ausländer 
bewirkte und nach deutschen Gesetzen wirksame Legitimation nach § 17 Nr. 5 RuStAG a.F. vor dem 
01.04.1953 verloren haben, und 

 

4. ABKÖMMLINGE der Kinder nach Nummer 1 bis 3. 
 

Der Antrag kann postalisch beim BVA gestellt werden, weitere Informationen sowie Antragsformulare 
finden Sie hier: https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente- 
Recht/Staatsangehoerigkeit/Einbuergerung/EER/Einbuergerung_EER_node.html 

 

Hier finden Sie weitere Informationen zum Vierten Staatsangehörigkeitsänderungsgesetz (4. StAGÄndG ): 
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente- 
Recht/Staatsangehoerigkeit/_documents/Meldung/Meldung_Gesetzesaenderung.html 
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Dzieci rodziców niemieckich, które z powodu dyskryminacji ze względu na płeć zostały pozbawione 
możliwości nabycia obywatelstwa niemieckiego przy urodzeniu, mogą pod pewnymi warunkami uzyskać 
obywatelstwo niemieckie poprzez złożenie zwykłego oświadczenia. 

 
Do grupy beneficjentów należą następujące osoby urodzone po 23 maja 1949 r. 

 
1. Dzieci obywateli Niemiec, które nie nabyły obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie (dzieci urodzone 
w związku małżeńskim, w których matka była Niemką i których ojciec był cudzoziemcem przed 1 stycznia 
1975 r. oraz dzieci pozamałżeńskie urodzone przed 01.07.1993 r., których ojciec był Niemcem i których 
matka była cudzoziemką.), 

 

2. Dzieci urodzone przez matkę, która utraciła obywatelstwo niemieckie poprzez małżeństwo z 
obcokrajowcem przed urodzeniem dziecka zgodnie z § 17 nr 6 RuStAG a.F. przed 01.04.1953 r, 

 

3. Dzieci, które przed 01.04.1953 r. utraciły obywatelstwo niemieckie nabyte przez urodzenie w 
drodze legitimacji przez cudzoziemca i obowiązujące według prawa niemieckiego zgodnie z § 17 nr 5 
RuStAG a.F. oraz 

 

4. POTOMSTWO dzieci według numerów od 1 do 3. 
 

Zgłoszenie można przesłać pocztą do BVA, dalsze informacje oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć 
tutaj: https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente- 
Recht/Staatsangehoerigkeit/Einbuergerung/EER/Einbuergerung_EER_node.html 

 

Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat czwartej ustawy o zmianie obywatelstwa (4. StAGÄndG ): 
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Ausweis-Dokumente- 
Recht/Staatsangehoerigkeit/_documents/Meldung/Meldung_Gesetzesaenderung.html 

 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Kubilay Topal 

 

Nowe wyjaśnienia zgodnie z czwartą ustawą 
o zmianie obywatelstwa 
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Mamy przyjemność zaprosić Państwa na

III edycję Dyktanda z Języka Niemieckiego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli 

Towarzystwem Społeczno

Dyktando będzie zorganizowane w dwóch etapach: 

dla grup wiekowych SP: 

 

 

ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów obu etapów 07.12.2021

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmujemy do dnia 

Zgłoszenia do etapu finałowego przyjmujemy do dnia 

e-mail: i.wysocka@ckziu

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców poszczególnych etapów.

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 

III edycję Dyktanda z Języka Niemieckiego, 

organizowanego przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli 

wspólnie z 

Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze.

Dyktando będzie zorganizowane w dwóch etapach: 

dla grup wiekowych SP: klasy 4-6 oraz klasy 7-8 

SPP: klasy 1-2 oraz  klasy 3-4 

etap szkolny 09.11.2021 r. 

SP: klasy 4-6 godz 08.30 

SP: klasy 7-8 godz 09.30 

SPP: klasy 1-2 godz 10.30 

SPP: klasy 3-4 godz 11.30 

etap finałowy 23.11.2021 r. 

SP: klasy 4-6 godz 08.30 

SP: klasy 7-8 godz 09.30 

SPP: klasy 1-2 godz 10.30 

SPP: klasy 3-4 godz 11.30 

ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów obu etapów 07.12.2021

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmujemy do dnia 05 listopada 2021 r.

Zgłoszenia do etapu finałowego przyjmujemy do dnia 16 listopada 2021 r. 

i.wysocka@ckziu-elektryk.pl lub pod numerem telefonu 604903516 

Serdecznie zapraszamy ! 

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców poszczególnych etapów.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli 

Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. 

Dyktando będzie zorganizowane w dwóch etapach: 

 

ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla laureatów obu etapów 07.12.2021 

05 listopada 2021 r. 

16 listopada 2021 r. 

ub pod numerem telefonu 604903516 

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców poszczególnych etapów. 



 

 

Szczegóły informacyjne 

Harmonogram organizacyjny 

do 05.11.2021 

szkoły odsyłają deklaracje wzięcia udziału w konkursie wewnętrznym na etapie szkolnym 
 
 
 

09.11.2021 etap szkolny. 
 
 
 
 
 

do 16.11.2021 

ogłoszenie finalistów konkursu 

23.11.2021 

 

Finał konkursu III edycji Dyktanda z Języka Niemieckiego online

07.12.2021 

ogłoszenie listy zwycięzców III Otwartego Dyktanda z Języka Niemieckiego, 
wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.

 

Berufs- und Weiterbildungszentrum "Elektryk" in Neusaltz 
Sozial- Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg.

 
Das Diktat wird in zwei Etappen aufgeteilt:

für Grundschulklassen: Klassen 4
Sekundärschulen : 

 
Die Schuletappe am 09. November 2021

die Grundschule:
die Grundschule:
Sekundärschulen:
Sekundärschulen:

die Endausscheidung am 23. November 2021

Harmonogram organizacyjny 

szkoły odsyłają deklaracje wzięcia udziału w konkursie wewnętrznym na etapie szkolnym 

 

 
SP: klasy 4-6 godz 08.30 

SP: klasy 7-8 godz 09.30 

SPP: klasy 1-2 godz 10.30 

SPP: klasy 3-4 godz 11.30 

III edycji Dyktanda z Języka Niemieckiego online 

SP: klasy 4-6 godz 08.30 

SP: klasy 7-8 godz 09.30 

SPP: klasy 1-2 godz 10.30 

SPP: klasy 3-4 godz 11.30 

ogłoszenie listy zwycięzców III Otwartego Dyktanda z Języka Niemieckiego, 
wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów. 

Diktat auf Deutsch 
und Weiterbildungszentrum "Elektryk" in Neusaltz 

Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg.
laden herzlich ein 

Das Diktat wird in zwei Etappen aufgeteilt: 
für Grundschulklassen: Klassen 4-6 und Klassen 7-8 

Sekundärschulen : Klassen 1-2 und Klassen 3-4 

Die Schuletappe am 09. November 2021 

die Grundschule: Klassen 4-6 08.30 
die Grundschule: Klasse 7-8 09.30 
Sekundärschulen: Klasse 1-2 10.30 
Sekundärschulen: Klasse 3-4 11.30 

die Endausscheidung am 23. November 2021 
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szkoły odsyłają deklaracje wzięcia udziału w konkursie wewnętrznym na etapie szkolnym - zał.1. 

ogłoszenie listy zwycięzców III Otwartego Dyktanda z Języka Niemieckiego, 

und Weiterbildungszentrum "Elektryk" in Neusaltz 
Kulturelle Gesellschaft der Deutschen Minderheit in Grünberg. 
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die Grundschule: Klassen 4-6 08.30 
die Grundschule: Klasse 7-8 09.30 
Sekundärschulen: Klasse 1-2 10.30 
Sekundärschulen: Klasse 3-4 11.30 

 
Preisverleihung und Siegerehrung für die Sieger beider Etappen 

am 07.12.2021 
 

Bewerbungen für die Schulstufe bis zum 5. November 2021. 
Bewerbungen für die Endausscheidung bis zum 16.11.2021. 

 
E-Mail: i.wysocka@ckziu-elektryk.pl oder telefonisch unter 604 903 516 

Für die Sieger jeder Etappe garantieren wir attraktive Preise. 

 
Organisatorischer Zeitplan 
bis 05.11.2021 Absenden der Teilnahmeerklärungen 
der 09.11.2021 (Wettbewerb-Schuletappe) 

 
Grundschule: Klassen 4-6 08.30 Uhr 
Grundschule: Klassen 7-8 09.30 Uhr 
Sekundärschule: Klassen 1-2 10.30 Uhr 
Sekundärschule: Klassen 3-4 11.30 Uhr 

der 16.11.2021 Schuletappe- Ergebnisse 

der 23.11.2021 Endausscheidung des Diktatwettbewerbs in Deutsch 
Grundschule: Klassen 4-6 08.30 Uhr 
Grundschule: Klassen 7-8 09.30 Uhr 
Sekundärschule: Klassen 1-2 10.30 Uhr 
Sekundärschule: Klassen 3-4 11.30 Uhr 

 
der 07.12.2021 
Verleihung von Auszeichnungen und Gedenkdiplomen. 

 
 
 
 
 


