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DZIURAWIEC HOOKERA

Sprawozdanie 
z IX „Spotkań 
na dwa języki” - 
Raculka 2008

22.06-28.06.2008 w Ośrodku Jeździeckim Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w Raculce odbyły się IX Spotka-
nia na dwa języki, w których uczestniczyli uczniowie z 
gimnazjów z Neuzelle i Frankfurtu/O uczący się języka 
polskiego, oraz uczniowie polscy ze szkół zielonogór-
skich uczący się języka niemieckiego. Impreza ta mo-
gła się odbyć dzięki pomocy finansowej Banku PKO 
BP S.A., Fundacji oraz Polsko-Niemieckiej Współpraca 
Młodzieży Jugendwerk.

Organizator IX Spotkań… - Centrum Kultury i Języka 
Niemieckiego” UZ, przedstawił uczestnikom sponsorów, 
tzn. historię Fundacji Jugendwerk, oraz informacje na 
temat Banku PKO BP, oraz historii i roli pieniądza.

W programie oprócz codziennej godziny jazdy konno 
były zajęcia językowe, podczas których uczniowie pol-
scy przygotowywali różne scenki w języku niemieckim, 
natomiast uczniowie niemieccy w języku polskim. Teks-
ty uczniowie wybierali sami. Obecne nauczycielki języka 
polskiego jako obcego z Neuzelle i języka niemieckiego 
z LO nr 5 sprawdzały i poprawiały niedoskonałości wy-
mowy itp. Popisy wszystkich uczestników mogliśmy po-
dziwiać na uroczystym ognisku w przeddzień wyjazdu. 

Na ognisku obecni byli członkowie zielonogórskiego 
Klubu Kiwanis Inter. „Adsum” i goście z zaprzyjaźnione-
go Klubu Kiwanis Inter. Frankfurt/O. Jak co roku i tym ra-
zem prawie wszyscy błysnęli talentami teatralnymi, być 
może odwagi dodał (przynajmniej niektórym) udział w 
spektaklu wykonanym przez studentów UZ, który zoba-
czyli w Teatrze Lubuskim. O teatrze wspominaliśmy też 
podczas zwiedzania Głogowa, skąd pochodził niemie-
cki dramaturg Andreas Gryphius. W Głogowie byliśmy 
też w muzeum na Zamku Głogowskim, oraz w ciągle 
jeszcze odbudowywanej pięknej kolegiacie. Trasę wy-
cieczki, jak i zwiedzanie Zielonej Góry dnia następnego 
przygotowali polscy uczniowie w obu językach posiłku-
jąc się m.in. albumami i materiałami reklamującymi mia-
sto i okolicę. Wieczorne śpiewy polskich i niemieckich 
piosenek, a także gry sportowe sprzyjały integracji mło-
dzieży z obu stron Odry.

Dziewczęta z Frankfurtu/O zadeklarowały chęć po-
nownego przyjazdu do Raculki w przyszłym roku.
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wonych (Amanita muscaria), czy rozproszone owocniki 
dzieżki pomarańczowej (Aleuria aurantia), o której mało 
kto wie, że jest grzybem jadalnym.

Rosną w ogrodzie także rośliny bardzo zapobiegliwe. 
Już teraz wykształcają pąki kwiatostanowe, by wiosną, 
jak tylko pojawią się pierwsze ciepłe słoneczne dni, nie 

zwlekając zakwitnąć. Takie pąki możemy zobaczyć u 
naszej krajowej brzozy brodawkowatej (Betula 

pendula), olszy czarnej (Alnus glutinosa), 
leszczyny pospolitej (Corylus avellana), 

grabu pospolitego (Carpinus betu-
lus), ale także i u gości z innych 

stron świata: szydlicy japoń-
skiej (Cryptomeria japonica) z 

Japonii, czy cedrzyńca ka-
lifornijskiego (Calocedrus 
decurrens) z Ameryki Pół-
nocnej.

Jesień to także praco-
wity czas dla pracowni-
ków ogrodu botaniczne-
go. Trwają jesienne po-
rządki: grabienie liści, 
usuwanie uschniętych 
i zwiędłych kwiatosta-
nów bylin, ostatnie ko-
szenia trawników przed 
zimą, jesienne przyci-
nanie drzew i krzewów, 

okrywanie tych najde-
likatniejszych na okres 

zimowych mrozów, sadze-
nie cebul bylin. Zakupiliśmy 

właśnie nowe cebule różnych 
roślin ozdobnych, by cieszy-

ły nas swymi pięknymi kwiatami 
wiosną i latem: cebulic, krokusów, 

ozdobnych czosnków, śniedków, lilii, 
szachownic i śnieżników.
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