W programie oprócz codziennej godziny jazdy konno
były zajęcia językowe, podczas których uczniowie rozwiązywali krzyżówki, robili ćwiczenia pisemne, czytali
teksty itd. Uczniowie polscy przygotowywali np. scenki w
języku niemieckim, natomiast uczniowie niemieccy w języku polskim. Obecne nauczycielki języka niemieckiego z
Uniwersytetu Zielonogórskiego mgr Danuta Chlebicz i z LO
nr 5 mgr Sabina Janecka-Mastalerz poprawiały wymowę i
wyjaśniały gramatykę.
Jak co roku wszyscy uczestnicy „Spotkań…” brali udział
w wycieczce. Tym razem do Kotliny Jeleniogórskiej- Doliny Pałaców i Ogrodów. Zobaczyliśmy nowo odbudowane
pałace Łomnica i Wojanów, oraz Park Miniatur w Kowarach. Mimo niesprzyjającej pogody wycieczka była bardzo
ciekawa, gdyż nikt z uczestników przedtem tam nie był.
Zwiedzanie Zielonej Góry przygotowała polska uczennica LO nr V w obu językach posiłkując się m.in. albumami i
materiałami reklamującymi miasto i okolicę.
Co wieczór odbywały się śpiewy polskich i niemieckich
piosenek, a także gry sportowe sprzyjające integracji młodzieży z obu stron Odry. W sobotę na zakończenie „Spotkań…” cała grupa udała się do centrum handlowego Fokus
Park, aby zaprezentować mieszkańcom Zielonej Góry polsko-niemiecką wersję Lokomotywy J. Tuwima. Uczniowie
przygotowali też dwie tablice-gazetki z napisem reklamującym „Spotkania…”, oraz z informacją o Rafale Olbińskim
– twórcy malowidła-tryptyku na ścianie przy wejściu głównym do Fokus Park, polskim artyście, który odniósł niebywały sukces na skalę światową.
Podczas całego pobytu wykonywane były zdjęcia, które
dla wszystkich uczestników stanowić będą miłą pamiątkę.
Nawiązane znajomości na pewno zaowocują większym zainteresowaniem nauką języka sąsiada. I przez to zostanie
osiągnięty cel naszych polsko-niemieckich spotkań.
Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Danuta Chlebicz
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WYSTĘP W FOCUS PARK

W dniach 28.06. do 04.07.2009 w Ośrodku Jeździeckim
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce odbyły się „X
Spotkania na dwa języki”, w których uczestniczyli uczniowie z gimnazjów z Neuzelle i Frankfurtu/O uczący się
języka polskiego, oraz uczniowie polscy ze szkół zielonogórskich uczący się języka niemieckiego. „Spotkania” te
mogły się odbyć dzięki pomocy ﬁnansowej Banku PKO BP
S.A., oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Jugendwerk.
Organizator „X Spotkań…”, Centrum Kultury i Języka
Niemieckiego UZ, przedstawił uczestnikom sponsorów,
tzn. historię Fundacji „Jugendwerk”, oraz informację o
działalności Banku PKO BP, który w bieżącym roku obchodzi 90-te urodziny!
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WYCIECZKA (PAŁAC WOJANÓW)

X S P OT K A N I A N A D WA J Ê Z Y K I

WYCIECZKA DO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ (PARK MINIATUR
W KOWARACH)
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