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     Ode an den Frühling 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Dank der Zuwendung des polnischen Innen- und Verwaltungsministerium in Warschau 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wew. I Administracji w Warszawie 

Nr 1 u. –i 2/ 2018                       Jahrgang 18 / Rok wydania 18                  Januar - Februar / Styczeń - Luty 
 

Chociaż każda pora roku, roztacza mnóstwo swych 

uroków, 

jednak każdy przyzna szczerze, że Wiosna górę nad nimi 

bierze. 

Dzień jest dłuższy, słońce jaśniej świeci,  częściej na 

dworze bawią się dzieci. 

Wszystko wokół się  zieleni, kwiaty wyrastają spod ziemi. 

Ptaki przyleciały z dala, koncertują co niemiara.  

Wyśpiewują swoje trele, aby było nam weselej. 

Wnet zmówiły się bociany, przynieść prezent  

zakochanym. 

Po dzieciątku dać rodzinie, żeby kraj nasz rósł nam w siłę. 

Więc się ustawiają w szyki,  żeby przybyć móc z Afryki 

punktualnie i radośnie witać z nami  Panią Wiosnę.  

A też trzeba nam pamiętać, że są  

Wielkanocne Święta.  

Czas Ofiary i Zmartwychwstania- odpuszczenia grzechów 

i pojednania. 

Miesiąc Maj-ozdoba wiosny - porą wyznań jest miłosnych. 

Zakochani, tyle uczuć mają w sercu, że częściej stają na 

ślubnym kobiercu. 

Zatem - niech nam żyje Wiosna- piękna,  zielona  i  

radosna. 

 

  

Jedes Jahr hat seine Reizen, 

doch auf Frühling freut man sich am meisten. 

Der Tag ist schon länger,                                                         

die Sonne scheint heller. 

Auf grünen Weiden sieht man Herden,  

die Blumen "schießen"  aus der Erde. 

Die Vögel kamen aus weiten Fernen ,    

um ein fröhliches Konzert  zu senden. 

Auch die Stőrche haben  beschlossen, 

für jede Familie bringen einen   kleinen Sprossen 

 

Kinder sind erwünschte Geschenke    -   

 mit ihnen wächst das Land in  Stärke.  

Sie stellen sich schon an  die Reihe , 

um pünktlich den Frühlingsanfang bei uns zu feiern.  

Auch Ostern gehört zur Frühlingsfeier,  

eine Zeit für Buße und Verzeihung. 

Monat Mai  - ein Frühlingsschmuckstück,  

viele Pärchen finden dann ihr Liebesglück. 

und so am meisten, 

jedes Jahr  

besiegeln sie es am Altar. 

Daher- lebe uns der grüne Frühling,  

der richtige Zeitpunkt für alle  Gefühle. 

 

 

Eleonora Boujè 

 

- Oda do wiosny - 

 



2 | S e i t e  

 
 

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

 

Das Galakonzert mit Europäischer Musik und Weinachtsliedern  

Saabor, der 12.01.2018 

 

Am 12.01.2018 haben wir gemeinsam mit der Gemeinde Saabor und der Grundschule in Saabor das 

Neujahrskonzert veranstaltet. Auf der Bühne sind die Musikbands aufgetreten: Vanessa & Sorba, Grünberger 

Band, Eleonora Bouje und die Schüler aus der Grundschule, in der Deutsch als Minderheitssprache 

unterrichtet wird. An dem Konzert haben 200 Personen teilgenommen. Das waren die Vertreter der 

deutschen Minderheit aus Zielona Góra und Saabor mit Herrn Robert  Sidoruk, dem Gemeindevorsteher an 

der Spitze.  

Das Konzert haben auch die Schüler aus Saabor, die Deutsch als Minderheitssprache lernen, mitgestaltet. 

Diese haben ein Krippenspiel  aufgeführt. 

Das Konzert war ein voller Erfolg.   

B.Bernaczek 

deutsche Fassung : Iwona Wysocka 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

 

Koncert Galowy z Europejską muzyką i kolędami 

Zabór 12.01.2018 

 

Dnia 12.01.2018 wspólnie z Gminą Zabór i Szkołą Podstawowa w Zaborze zorganizowaliśmy Koncert 

Noworoczny. W Koncercie tym wystąpiły zespoły muzyczne : 

Vanessa & Sorba, Grünberger Band, Eleonora Bouje oraz uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej w 

której nauczany jest j.niemiecki jako język mniejszości niemieckiej. W koncercie tym wzięło udział ok 200 

osób. Byli to przedstawiciele mniejszości niemieckiej z Zielonej Góry oraz z Zaboru na czele z Panem 

Wójtem Robertem Sidorukiem. 

Udział także wzięli uczniowie z Zaboru uczący się j. niemieckiego jako języka mniejszości. Uczniowie 

przedstawili Jasełka w j.niemieckim . 

Był to bardzo udany Koncert. 

B.Bernaczek 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

Das Neujahrskonzert des Deutschen Konsulats in Oppeln. 

Unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Leiterin des deutschen Konsulats Oppeln, Sabine Haake, und 

des Marschalls der Woiwodschaft Oppeln, Andrzej Bula, 

fand am 27. Januar das Neujahrskonzert des deutschen 

Konsulats in Oppeln statt. 

Vertreter unserer Gesellschaft wurden auch zu diesem 

Konzert eingeladen. Zum Konzert reisten unsere 

Mitglieder: Herr Boleslaw Gustav Bernaczek, 

Vorsitzender der S-KGdDM, Herr Christoph Firlej, 

Vorsitzender des Revisionsvorschusses, Frau Yvonne 

Malinowska, Vorstandsmitglied, Herr Andreas Stein, 

Mitglied des Revisionsvorschusses. 

 Den feierlichen Auftakt des Konzerts machte persönlich Frau S. Haake. In ihrer bewegenden Rede 

konnte sie in unsere Herzen viel Wärme und Zuversicht eingießen, indem sie ihre eigene Überzeugung 

eindeutig zum Ausdruck gebracht hatte: dass unsere Tätigkeit auf dem Acker der Versöhnung zwischen der 

polnischen Mehrheit und der deutschen Minderheit nicht zu überschätzen sei. Die Tätigkeit unserer 

Gesellschaft hier im Lebuser Land wurde in der Rede auch hervorgehoben, d.h. unsere Arbeit für die 

Versöhnung, aber auch zur Bewahrung der deutschen Tradition, der deutschen Sprache und Kultur – ist 

wahrgenommen worden. Natürlich freut uns so was! 

 Das Konzert wurde humorvoll und fabelhaft von Herrn Leon Malcharczyk durchgeführt.                 

Das Neujahrskonzert gehört inzwischen zum festen Kulturkalender der Stadt Oppeln und füllt die 

Philharmonie bis zum letzten Platz. Das von jungen Musikerinnen und Musikern des Symphonieorchesters 

des Bischöflichen Willigis-Gymnasiums aus Mainz und des Orchesters der Frederic Chopin Musikschule 

Oppeln dargebotene Programm begeisterte auch dieses Jahr mit seiner Mischung aus klassischen Stücken 

unter der Leitung des Oppelner Dirigenten, Hubert Prochota, und Themen der Welt des Musicals unter der 

Leitung der beiden Mainzer Dirigenten, Thomas Grasse und Doris Juttner-Endres. Die Gäste bedankten sich 

mit stehenden Ovationen. 

Das deutsche Konsulat fördert im Rahmen der grenzüberschreitenden Jugendarbeit seit Jahren diese 

musikalische Zusammenarbeit. Dem Konzert gingen zwei Tage intensive Workshops der beiden Orchester 

voraus, bei denen nicht nur die Musik einstudiert, sondern auch persönliche Kontakte zwischen den 

Jugendlichen geknüpft wurden. 

Als Überraschung und weiteres Projekt im grenzüberschreitenden Jugendaustausch konnten sich die Gäste 

eine Ausstellung mit Fotographien deutscher Studentinnen und Studenten des Franziskus-Gymnasiums 

Nonnenwerth ansehen, die bei gemeinsamen Workshops zwischen dem Gymnasium aus Nonnenwerth und 

dem Lyceum Nr. 1 in Oppeln und Umgebung zustande gekommen sind. Auch diese Ausstellung ist ein 

Beitrag zur Verständigung der Nachbarstaaten durch Jugendbegegnungen und künstlerischen Austausch. 
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Z E I T B E R I C H T E  /  W I E Ś C I  

Koncert Noworoczny Konsulatu Niemiec w Opolu 

Pod wspólnym patronatem kierownika Konsulatu Niemiec w Opolu, Sabine Haake oraz Marszałka 

Województwa Opolskiego Andrzeja Buła odbył się 

w dniu 27.01 Koncert Noworoczny Konsulatu RFN  

Na ten koncert udała się także delegacja naszego 

Towarzystwa w składzie : Bolesław Gustaw 

Bernaczek- przewodniczący TSKMN, Krzysztof 

Firlej –Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

TSKMN, Iwona Malinowska –członek zarządu 

TSKMN oraz Andrzej Stein –Członek Komisji 

Rewizyjnej. 

Uroczystego otwarcia Tego Koncertu dokonała w 

imieniu Konsulatu Pani Konsul S. Haake. Byliśmy pod wrażeniem tego przemówienia. Pani Konsul wlała w 

nasze serca wiele ciepła oraz otuchy zapewniając, że nasze działania na rzecz pojednania większości polskiej 

oraz mniejszości niemieckiej są nie do przecenienia . My jako Tskmn  z Zielonej Góry zostaliśmy także 

wymienieni jako Ci, którzy poprzez nasze działanie przyczyniają się do tego pojednania oraz zachowania 

tradycji, języka i kultury niemieckiej na Ziemi Lubuskiej. Naturalnie bardzo nas to ucieszyło! Koncert jak 

zwykle wspaniale i z humorem poprowadził  pan Leon Malcharczyk pracownik Konsulatu Republiki 

Federalnej Niemiec w Opolu. 

Koncert Noworoczny należy w międzyczasie do stałego punktu kalendarza kulturalnego miasta Opola  

i zapełnia Filharmonię Opolską aż po ostatnie miejsce. Przedstawiony przez młodych muzyków 

Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Willigis Gymansium z Mainz oraz Młodzieżowej Orkiestry 

Symfonicznej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina z Opola program zafascynował również w tym 

roku mieszanką dzieł klasycznych pod dyrekcją dyrygenta szkoły Muzycznej w Opolu Huberta Prochoty 

oraz tematów ze świata musicali po dyrekcją obydwu dyrygentów z Mainz Thomasa Grasse oraz Doris 

Juttner-Endres. Goście podziękowali za występ owacjami na stojąco.  

Konsulat Niemiec w Opolu wspiera od lat w ramach ponad granicznej współpracy młodzieży tą współpracę 

muzyczną. Koncert poprzedziły trwające dwa dni warsztaty, które służyły nie tylko przygotowaniu 

repertuaru, ale również nawiązaniu osobistych kontaktów pomiędzy młodzieżą. 

Jako niespodziankę oraz dalszy projekt w ramach ponad granicznej współpracy młodzieży mogli goście 

zwiedzić wystawę z fotografiami niemieckich studentów z Gimnazjum Św. Franciszka w Nonnenwerth, 

które powstały w Opolu i okolicach w ramach wspólnych warsztatów Gimnazjum z Nonnenwerth oraz 

Liceum Nr. 1. Wystawa ta jest również wkładem dla porozumienia krajów sąsiednich poprzez spotkania 

młodzieży i wymianę artystyczną.  
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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  

"Die Oder –der Fluss des Lebens ” 

 

Die Oder und das Gebiet, das sie durchfließt, 

sind ein  sehr gutes Fauna-Flora-Habitat-

Gebiet für viele bedeutende Tier- und 

Pflanzenarten, was diese Gebiete attraktiv für 

die Bewohner und die Touristen macht, die in 

ihrer Freizeit im Einklang mit der Natur leben.  

 

Der Fluss Oder ist zwar geteilt, aber er selbst 

teilt nicht, obwohl es ein Grenzfluss ist. 

 

Unserem Projekt liegt die Idee zugrunde, die  

grenzüberschreitenden Maβnahmen zur 

Erhaltung des Natur- und Kulturerbes im 

gemeinsamen Grenzraum zu ergreifen.   

 

In Rahmen des Projektes konnte sich die Jugend für den Region fachwerklich einsetzen  und ihr Wissen 

prüfen. Sie haben auch an Workshops über Region, Naturwelt und Geschichte teilgenommen. 

 

Die Aufgabe der Jugend war, das gemeinsame Kulturerbe und Natur in der Mittleren Oderniederung zu 

erforschen, Projektprodukte - historische und naturwissenschaftliche Entdeckerreisen zu erstellen, berufliche 

Maβnahmen an hydrotechnischen Anlagen für die Erhaltung der Biodiversität und Schutz der nahgelegenen 

Gebiete zu präsentieren. 

 

Die Jugend bearbeitete in den Workshops die Beobachtungskarten der Pflanzen und Tiere von der Roten 

Liste gefährdeter Arte, die unter Schutz gestellt sind und als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft werden. In 

den Medien- und Marketing Workshops arbeiteten sie an der Homepage und an den Entdeckerreisen über 

Tier-und Pflanzenwelt an der Oder, über Landschaftbesonderheiten und FFH-Gebiete mit vielen Arten „vom 

Aussterben bedroht“ und  über historische Vergangenheit der Region und an einer Präsentation über 

beruflichen Austausch.  

 

Die Oder ist keine natürliche Wasserstraße, und solche war sie nie. Solcher Zustand ist das Ergebnis der 

langjährigen Tätigkeit des Menschen und seines zielgerichteten, bewussten Einflusses auf die Umwelt.  

 

Die heutige Form des Flusses ist das Ergebnis der menschlichen Tätigkeiten, die ihn verkürzt,  

und mit Wällen bebaut haben.  

 

Mit unserer nächsten Maβnahme wollten wir die jungen Leute darauf aufmerksam machen, dass der Fluss 

nicht außer Kontrolle geraten darf, denn er tadelt gleich unseren Mangel an Respekt vor ihm und nimmt das 

alles, was jahrelang mit Mühe gebaut wurde.  

 

Im Rahmen des beruflichen Workshops haben die Projektteilnehmer eine Modernisierung der 

hydrotechnischen Anlagen ausgeführt. 

 

Die Jugend nahm zwei Wochen lang an dem Workshops teil, recherchierte die Situation im Fördergebiet, 

evaluierte die beschilderten und bearbeiteten Touristenwege, erkundeten das regionale Angebot, hob ihren 

Einsatz in die Entwicklung und Erhöhung der Attraktivität des gemeinsamen grenzüberschreitenden Kultur- 

und Naturerbes in der Region hervor. 

 

In der zweiten Woche konnte die Jugend ihr Wissen  in dem  Sprachworkshops, im landeskundlichen 

Wettbewerb überprüfen. 

 

 

Iwona Wysocka (Projektleiterin, 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  

"Odra-rzeka życia” 

Odra oraz obszar, przez który przepływa, 

tworzy doskonałe warunki do życia dla wielu 

gatunków roślin i  zwierząt, jest drogą wodną, 

co czyni te tereny niezwykle atrakcyjnymi dla  

jego mieszkańców oraz turystów lubiących 

spędzać czas obcując z naturą. 

Odra, to rzeka co prawda podzielona, ale nie 

dzieląca, choć jest rzeką  graniczną. 

Nasz projekt ma na celu prezentację naszego 

działania na rzecz zachowania dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego  we wspólnym obszarze przygranicznym.  

W ramach projektu nasza młodzież zweryfikowała praktycznie swoją wiedzę zawodową oraz uczestniczyła 

w warsztatach w zakresie edukacji regionalnej, przyrodniczej oraz historycznej. 

Zadaniem młodzieży było odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i potencjału przyrodniczego na 

terenie Doliny Środkowej Odry oraz stworzenie produktów- opracowanie historycznej i przyrodniczej 

Wyprawy Odkrywców, oraz ukazanie działań zawodowych na urządzeniach hydrotechnicznych na rzecz 

zachowania bioróżnorodności oraz bezpieczeństwa terenów przyległych.  

Młodzież podczas warsztatów przyrodniczych opracowała karty obserwacji roślin i zwierząt chronionych z 

Obszaru Natura 2000, goszczących  na kartach „Czerwonej Księgi”, czyli liście gatunków zagrożonych 

wyginięciem i podlegających szczególnej ochronie i w efekcie stworzyła quest przyrodniczy. Podczas 

warsztatów medialno-marketingowych pracowała nad stroną internetową, oraz graficzną formą Wypraw 

Odkrywców- questu przyrodniczego podkreślającego walory krajobrazowe i wskazującego na ostoje dla 

wielu gatunków "zakwalifikowanych jako grożące wymarciem", questu historycznego podkreślającego 

bogatą historyczną przeszłość regionu, a także nad prezentacją na temat warsztatów zawodowych. 

Rzeka Odra nie jest naturalną drogą wodną, lecz jest efektem długoletniej działalności człowieka  

i jego świadomego wpływu na środowisko. Obecny kształt rzeki to skutek świadomych, misternych 

zabiegów człowieka, który rzekę skrócił, obudował wałami. 

Kolejnym działaniem chcemy uświadomić młodym ludziom, iż nie powinniśmy zaniechać kontroli nad 

rzeką, gdyż skarci ona nas za brak szacunku i odbierze w jednej chwili naszą wieloletnią pracę. 

Dlatego młodzież w ramach warsztatów zawodowych przeprowadziła remont i modernizację urządzeń 

hydrotechnicznych. 

Ponadto prawie przez dwa tygodnie zdobywała wiedzę podczas warsztatów, sporządziła analizę sytuacji 

historycznej na danych terenach i stworzyła quest, również dokonała ewaluacji oznakowanej i opisanej bazy, 

zapoznała się z ofertą regionalną oraz wyeksponowała swój wkład  

w rozwój oraz wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego w regionie.  

Zweryfikować zdobytą wiedzę mogła już w drugim tygodniu pobytu podczas Konkursu wiedzy o 

Polsce i Niemczech. 

Iwona Wysocka (kierownik projektu, nauczycielka j.niemieckiego)  

młodzież uczęszczająca na zajęcia j.mniejszości narodowej-j.niemiecki 
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Z E I T B E R I C H T E / W I E Ś C I 

 

 Wir lernen Zielona Góra kennen 

 

Zehn unsere Schüler hatten die Gelegenheit, neun 

wunderschöne Tage mit gleichaltrigen Schülern unserer 

Partnerschule aus Guben zu verbringen. Gemeinsam fuhren 

wir ins Polnisch-Deutsche Begegnungszentrum nach Przylep 

bei Zielona Góra, welches vom dortigen Reitclub in 

Zusammenarbeit mit dem Aeroclub Przylep – Flugplatz 

geleitet wird. Begleitet wurden die insgesamt 20 Kinder von 

jeweils zwei deutschen und zwei polnischen Betreuern. 

Unsere Fahrt fand im Rahmen des Projektes der Gubiner und 

Gubener Stadtverwaltungen „Wir lernen gemeinsam“ statt. Untergebracht waren die Kinder in „gemischten“ 

Zimmern mit jeweils 3-4 deutschen und polnischen Schülern. 

Das Programm war sehr abwechslungsreich. Zu den Hauptpunkten gehörten das tägliche Reiten am 

Nachmittag und das Baden nach dem Abendbrot. Beides wurde vom Begegnungszentrum organisiert und 

durchgeführt. Für den Rest waren wir selbst verantwortlich. Da in unserer Schule seit einigen Jahren Schach 

sehr groß geschrieben wird, baten wir unseren Schachlehrer um Unterstützung, der auch gern dazu bereit 

war, uns mehrmals in Przylep zu besuchen.  Da das Reiten meist in zwei Gruppen stattfand, hatten die 

Kinder am Nachmittag abwechselnd anderthalb Stunde Reiten mit den Trainern des Reitclubs und dann 

Schachunterricht mit Herrn Robert Rogala bzw. umgekehrt.  An den Tagen, an denen Herr Rogala nicht 

kommen konnte, machten wir in der Zeit Schularbeiten, damit die Kinder später zu Hause nicht so viel 

aufzuarbeiten hatten.  

Das Personal des Reitclubs gab sich sehr viel Mühe, den Kindern so viel wie möglich beizubringen. Zuerst 

wurde viel Fachwissen vermittelt, wie man mit Pferden umgehen muss, wie sie gefüttert und gepflegt 

werden, und wie sie zum Reiten vorbereitet werden. Dann wurde Theorie in Praxis umgesetzt. Die Kinder 

waren mit viel Fleiß dabei, obwohl einige Pferde ihnen großen Respekt einflößten. Als Belohnung wurde 

nun geritten, zuerst an der Longe später auch im Gelände. Sehr viel Freude machte ihnen der Unterricht im 

Kunstreiten. Mit leuchtenden Augen berichten sie, welche Kunststücke sie auf den Pferden gemacht hatten. 

An den Vormittagen waren wir entweder unterwegs oder nutzten das Außengelände des Objekts. Dort hatten 

wir eine Minigolfanlage, diverse Fitnessgeräte, eine Tischtennisplatte und einen Sportplatz für Tennis und 

Basketball zur Verfügung und dazu ein Bombenwetter. 20 Grad Mitte Oktober, besser ging es gar nicht. 

Dank dessen konnten wir draußen toben und es kam nie Langeweile auf. An einem Vormittag kam unsere 

Kunstlehrerin Frau Joanna Szymaniec und bastelte mit den Kindern aus Modelliermasse Schachfiguren, an 

einem anderen Tag durften wir den Flugplatz besuchen und auch in manche Flugzeuge gucken. In Zielona 

Góra besuchten wir den Aqua Park, ein andermal den Trampolinpark Spokoloco und gegen Ende unseres 

Aufenthalts hatten wir eine professionelle Stadtführung durch Zielona Góra. Wir begannen an der 

Universitätsbibliothek und wanderten stets auf der Suche nach den kleinen Bacchusfiguren bis zum 

Palmengarten. Von dort aus begaben wir uns dann schon ohne Stadtführer in die Galerie Focus, wo die 

Kinder endlich ihr Taschengeld loswerden konnten.  

 

Tatiana Wysocka  -  Gubin 
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Die Abende verbrachten wir vor Ort, zweimal machten wir Lagerfeuer, dann hatten wir einen Karaoke  und 

einen Scharade Abend, spielten gemeinsam Gesellschaftsspiele und am vorletzten Abend war der 

Schachwettkampf. Am letzten Tag saßen wir gemütlich zusammen und sahen uns die über Tage 

entstandenen Fotos von unserem Aufenthalt an. Dabei wurde natürlich sehr viel gelacht. 

Dank des großen Engagements alle Betreuer sowie des Personals vor Ort und nicht zuletzt dank des 

fantastischen Wetters war es alles in allem ein gelungenes Projekt, das die Teilnehmer lange in Erinnerung 

behalten werden. 
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Z E I T B E R I C H T E / W I E Ś C I 

 

Poznajemy Zieloną Górę 

 

Dziesięcioro naszych uczniów miało możliwość spędzenia 

dziewięciu przepięknych dni z rówieśnikami z naszej 

partnerskiej szkoły w Guben.  wybraliśmy się wspólnie do 

Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Przylepie koło Zielonej 

Góry, które jest prowadzone przez Zielonogórski Klub 

Jeździecki Przylep-Lotnisko we współpracy z Aeroklubem Ziemi 

Lubuskiej. Łącznie dwudziestkę dzieci nadzorowało 

odpowiednio dwóch niemieckich i dwóch polskich opiekunów. 

 

Nasz wyjazd odbył się w ramach projektu Urzędów Miast Gubin 

i Guben „Uczymy się razem”.  
 

Dzieci zostały zakwaterowane w „mieszanych” pokojach z odpowiednio 3-4 niemieckimi  

i polskimi uczniami. 

 

Program był bardzo różnorodny, do głównych punktów należała codzienna popołudniowa jazda konna oraz 

kąpiel po kolacji. Obie aktywności zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Centrum Spotkań. Za 

resztę odpowiadaliśmy sami. Jako, że w naszej szkole od kilku lat kładzie się nacisk na szachy, poprosiliśmy 

o wsparcie naszego instruktora gry w szachy, który chętnie zgodził się odwiedzać nas w Przylepie. Ponieważ 

jazda konna odbywała się przeważnie w dwóch grupach, dzieci miały popołudniu na zmianę półtorej 

godziny jazdy konnej pod okiem trenerów klubu jeździeckiego oraz lekcje gry w szachy z panem Robertem 

Rogalą lub na odwrót. W dni, w które pan Rogala nie był w stanie przyjechać, odrabialiśmy w tym czasie 

lekcje, żeby dzieci nie musiały w domu nadrabiać tyle materiału. 

Personel klubu jeździeckiego bardzo się starał nauczyć dzieci jak najwięcej. Na początku przekazano wiele 

wiedzy fachowej, jak obchodzić się z końmi, jak są karmione i jak o nie dbać oraz jak przygotowuje się je do 

jazdy. Potem teoria przeszła w praktykę. Dzieci dawały z siebie wszystko mimo, że konie często wzbudzały 

w nich respekt. Nagrodą byłą jazda konna najpierw na lonży, a potem również w terenie. Wiele frajdy 

sprawiała nauka woltyżerki. Z błyskiem w oczach opowiadały jakie sztuczki wykonały na koniach. 

 

Przedpołudnia spędzaliśmy na wyjazdach lub na terenie zewnętrznym obiektu. Mieliśmy do dyspozycji pole 

do minigolfa, różnorodne urządzenia do fitnessu, płytę do tenisa stołowego i boisko do tenisa oraz do 

koszykówki, w dodatku pogoda była istnym marzeniem- 20 stopni w połowie października. Dzięki temu 

można było się na dworze wyszaleć i dzieci się nie nudziły. 

 

W jedno z przedpołudni przyjechała nasza nauczycielka sztuki pani Joanna Szymaniec i wykonała  

z dziećmi figurki szachowe z modeliny. Innego dnia odwiedziliśmy lotnisko i hangary, gdzie mogliśmy 

wejść do samolotów. W Zielonej Górze bawiliśmy się w Aquaparku, innego dnia w Parku Trampolin 

Spokoloco, a pod koniec naszego pobytu profesjonalny przewodnik pokazał nam miasto. Rozpoczęliśmy 

przy Bibliotece Uniwersyteckiej i stale szukając figurki Bachusa zawędrowaliśmy aż do Palmiarni. Stamtąd 

już bez przewodnika, udaliśmy się do Galerii Handlowej Focus, gdzie dzieci wreszcie miały okazję wydać 

swoje kieszonkowe. 

 

Wieczory spędzaliśmy na miejscu, dwukrotnie przy ognisku. Oprócz tego zorganizowaliśmy wieczór 

karaoke, wieczór kalamburów i wieczór gier planszowych. W przedostatni dzień odbył się turniej szachowy. 

Ostatni wieczór spędziliśmy razem oglądając nasze zdjęcia z pobytu, świetnie się przy tym bawiąc. 

 

Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich opiekunów oraz personelu na miejscu i oczywiście fantastycznej 

pogodzie, projekt był wyjątkowo udany i na długo pozostanie w pamięci uczestników. 

 

 

Tatiana Wysocka -Gubin 
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