
  

Moștenirea culturală a șvabilor bănățeni 
 

Vă prezentăm un bilanț al activităților culturale desfășurate la Școala Nițchidorf în anul 2015. 

Este vorba despre evenimentul Nițchidorf – 230 de ani și despre simpozionul național Practici ale 

memoriei colective. Studiu de caz: Nițchidorf. 
 

1. Nitzkydorf-230 de ani  

Istoria localității Nițchidorf începe în anul 1785. Viața comunității germane care a locuit 

aici a durat puțin - 200 de ani. Dacă ar fi să raportăm această perioadă la timpul omenirii, sigur ni s-

ar părea o picătură într-un ocean. Din secolul al XVIII-lea până în anii 1990 când au plecat aproape 

toți șvabii din Nițchidorf, comunitatea a avut parte de urcușuri și coborâșuri. Începuturile au fost 

dificile, adaptarea noilor veniți la mediul de viață din Banat nu a fost deloc ușoară. Au urmat ani 

întregi de muncă pentru a îmblânzi terenul infertil pe care trebuiau să-l lucreze pentru a-și câștiga 

traiul. Au fost loviți de boli necruțătoare și de o climă neprietenoasă. 

 Cu toate acestea, șvabii din Nițchidorf s-au acomodat și au început să se simtă ca acasă. 

Pentru acesta și-au construit o biserică în anul 1824, și-au săpat fântâni în sat, s-au preocupat de 

toate aspectele necesare unei vieți normale. 

Educația nu a lipsit din calculele nițchidorfenilor. Coloniștii care s-au mutat aici și-au adus 

și un dascăl cu ei, așa încât putem spune că instituția școlară există în acest sat chiar de la prima 

atestare a localității – 1785.  

În anul 2015 comunitatea din Nițchidorf și organizația șvabilor plecați de aici au aniversat 

230 de ani de la prima atestare a localității și  a școlii. Evenimentul a avut loc în perioada 3-4 

august 2015.  

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRII 

 

3 august 2015 

 

Locul de desfășurare: Școala Gimnazială Nițchidorf 

Ora 10.30: Deschiderea oficială a evenimentului  

 

 Au luat cuvântul: domnul primar al comunei Nițchidorf - Ioan Mașcovescu, doamna 

directoare a Școlii Gimnaziale Nițchidorf - Marta Emilia. Doamna dr. Hella Gerber – 

președinta HOG Nitzkydorf  va face o prezentare a  istoriei de 230 de ani a localității, iar 

domnul profesor Tiberiu Buhnă-Dariciuc va puncta un scurt istoric al  Școlii Nițchidorf.  

  Întâlnirea absolvenților născuți în 1955, cei care împlinesc 60 de ani (organizatori: dipl. ing. 

Franz Gerber  şi părintele Sorin Ghilezan) 

 

 

Ora 12: Manifestări culturale în clădirea școlii 

 Inaugurarea Muzeului Școlii Nițchidorf  

 Vernisajul expozițiilor de fotografie:  

 Pe urmele  Hertei Müller, scriitoarea si laureata cu premiul Nobel (Herbert Zirk 

,Biberach, Germania) 

 Nițchidorful văzut prin lentilă (fotografi: Alexandru Zarin și prof. Tiberiu Buhnă) 

 Fântânile din Nițchidorf (pictorul Puiu Marinescu) 

Ora 13: Deschiderea simpozionului Nițchidorf în oglinda literaturii (Sala festivă a școlii) 

 Lansarea cărții Monografia Școlii Nițchidorf (1785-2015), profesor Tiberiu Buhnă-Dariciuc 

 Invitat: Balthasar Waitz – scriitor și ziarist, Timișoara 



  

 Moștenirea culturală a Nițchidorfului (expoziție cu studiile monografice dedicate 

Nițchidorfului) 

 

Ora 13.45: Dezvelirea unei plăci aniversare dedicate împlinirii a 230 de ani de învățământ la 

Nițchidorf 

 

Ora 14-15: Pauză de masă și vizitarea fundației sociale ”Stern der Hoffnung” 

 

Ora 15: Vizită la cimitir (Invitații însoțiți de preotul ortodox si de cel catolic vor depune coroane.) 

 

Ora 18: Mâncarea de gulaș la cămin și serbarea celor care împlinesc 60 de ani.  

 

Formația de muzică „Musikkapelle Banater Schwaben Augsburg” va acompania toată ziua 

festivitatea. 

 

 

4 August 2015 

KIRCHWEIH 
ora 10: Kirchweih 

 Defilarea participanților îmbrăcați în costume tradiționale germane  va avea loc de la intrarea 

în sat (Ansamblul folcloric german Banater Rosmarein din Timișoara Formația de dansuri germane 

din BuziașFanfara din Augsburg - „Musikkapelle Banater Schwaben Augsburg”) 

 Invitarea domnului primar, a oficialităților și a domului părinte ortodox 

 

Ora 11: Te Deum la Biserica Catolică din Nițchidorf  

 

Ora 12: Dezvelirea unei plăci comemorative pentru cei trei reprezentanți ai familiei Kräuter: 

episcopul Sebastian Kräuter, Dr. teolog. Franz Kräuter (fratele episcopului Kräuter) si Dr. fil. Franz 

Kräuter 

 

Ora 12.30: depunerea unei coroane la monumentul eroilor 

 

Ora 13: Kirchweih – Locul de desfășurare: în fața Căminul cultural din Nițchidorf  

 

ora 15:  Masa festivă (oaspeți invitați - geladene Gäste) în Căminul cultural și cuvântările : 

domnul Hartmut Koschyk MdB, deputat în Germania și  domnul Peter-Dietmar Leber, președintele 

Asociației Șvabilor Bănățeni din Germania 

 

ora 18: Onorarea câștigătorilor de „Batic si Pălărie” si de „berbec” 

(câștigător la jocul cu popice) 

 

ora 20: Dans la Cămin pentru toți „Kirchweihball” 

 

ora 24: Sfârșitul festivității 
 

 

 

 

 

 

 



  

Imagini din timpul evenimentelor 

 

 
 

 

Inaugurarea Muzeului Școlii Nițchidorf 

       
 

 
 



  

Lansarea cărții Monografia Școlii Nițchidorf (1785-2015), prof. Tiberiu Buhnă-

Dariciuc, Editura Eubeea, 2015 

 

 

          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Practici ale memoriei colective. Studiu de caz: Nițchidorf 

 

A.S.E.R.(Asociația de Științe Etnologice din România) a organizat vineri, 13 

noiembrie 2015, întrunirea sa anuală. Aceasta a avut loc la Timişoara și la Nițchidorf, fiind 

organizată în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara și Centrul de Cultură şi Artă 

al Judeţului Timiş. 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 

 

Profesor: Tiberiu Buhnă-Dariciuc 


