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dróżą różne gatunki ptaków. W tym samym czasie w po-
bliżu Brighton (morski kurort znany od XVIII w.) odbywały 
się pokazy lotnicze. Lotnicy popisywali się kaskaderskimi 
umiejętnościami zniżając lot tak nisko jak tylko jest to 
możliwe, aby wkrótce potem sfrunąć z klifu nad morze, 
wznieść się wysoko w górę i „namalować” na niebie angiel-
ską flagę. Między Londynem a Brighton regularnie kursuje 
kolej, dzięki czemu Londyńczycy są w stanie zorganizować 
jednodniową wycieczkę nad morze.

Na zakończenie - lotnisko w Luton położone około 50 
km na południe od Londynu. Początki Luton sięgają VI wie-
ku. W centrum miasta znajduje się campus Uniwersytetu 
Bedfordshire i zabytkowy kościół p.w. Świętej Marii, po-
chodzący z XII w. Miasto zamieszkuje ludność pochodze-

nia azjatyckiego, która co roku, późną wiosną, organizuje 
jednodniowy karnawał. Tamtejszy port lotniczy obsługu-
je tanie linie lotnicze. Łączy Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Łódź, Poznań, Rzeszów i Warszawę. Na lotnisku podeszła 
do mnie starsza pani, która sporządzała ankiety odnośnie 
pobytu pasażerów w Londynie, badają skalę zadowolenia 
z przelotu i obsługi lotniska. Chyba wypadłam pomyślnie, 
bo ankieterka towarzyszyła mi do wejścia na pokład samo-
lotu i życzyła szczęśliwej podróży. Goodbye, London.

*Tytuł reportażu nawiązuje do moich wspomnień z poprzednich 
podróży: Fandango z Erasmusem i Sirtaki z Erasmusem.

II DnI Polsko-nIemIeckIe  
na UnIwersytecIe ZIelonogórskIm 
p o d  h a s ł e m    Ucz się języka sąsiada

Już po raz drugi Centrum Kultu-
ry Języka Niemieckiego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego jest organizatorem Dni 
Polsko-Niemieckich (wcześniej, przez 10 
lat organizowane były Dni Niemieckie). 
W tym roku hasło przewodnie to Ucz się 

języka sąsiada. Pierwszą imprezą była 
wystawa wycinanek Eriki Schirmer, ale 
w Zittau. Rok temu wystawę mogli obej-
rzeć zielonogórzanie. W naszym mieście 
w Galerii Rektorat odbył się wernisaż 
pokonkursowej wystawy plakatów II 
Dni Polsko-Niemieckich. Laureatkami  
tegorocznego konkursu  zostały studentki 
II roku grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych 
Wydziału Artystycznego UZ:
__ I miejsce Natalia Grabias,
__ II miejsce Iwona Sobczak,
__ III miejsce Katarzyna Fedro.
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