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Projektziel

Intensivierung der kommunalen Zusammenarbeit

durch gemeinsame Bildungsmaßnahmen,

Stärkung der kulturellen und sprachlichen

Kompetenzen und Kommunikationsprozesse,

Steigerung des Interesses der Schüler.

Cel projektu

Intensyfikacja współpracy gmin poprzez wspólne

działania edukacyjne, zwiększenie kompetencji

kulturowo - językowych i procesów komunikacyjnych,

zwiększenie zainteresowania uczniów historią

regionalną.

Begegnungen mit der Märchengeschichte
zweier Partnerstädte Zawidów und Bernstadt
auf dem Eigen

Spotkania z baśniową historią dwóch
bliźniaczychmiast Zawidów i Bernstadt
auf dem Eigen



Projektbeschreibung

Das Projekt umfasste einen Literaturwettbewerb, 

Glasmalerei-Workshops und ein Feldspiel. Die 

Aktivitäten bezogen sich auf die Geschichte und 

Orte von Zawidów und Bernstadt und wurden durch 

den Internationalen Tag der Märchenfiguren 

zusammengefasst, an dem das Maskottchen der 

Stadt - ein Engel - vorgestellt wurde, ein 

Schattentheater, das von Schülern aus Bernstadt 

aufgeführt wurde (basierend auf das im Rahmen 

des Projekts erschienene Märchen im Buch

„Geschichten der Zwerge von Zawidów und 

Bernstadt auf dem Eigen "). Es gab auch Shows, 

Spiele und Sportwettkämpfe. In den oben 

genannten 301 Personen nahmen daran teil – 211

Personen aus Polen und 90 Personen aus 

Deutschland.

Opis projektu

W ramach projektu odbyły się konkurs literacki,

warsztaty witrażu oraz gra terenowa. Działania

związane były z historią i miejscami związanymi

z Zawidowem i Bernstadt, a ich podsumowaniem

był Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,

podczas którego zaprezentowano maskotkę

miejską - anioła, teatr cieni w wykonaniu uczniów

z Bernstadt (na motywach bajki opublikowanej

w książce „Opowieści skrzatów z Zawidowa

i Bernstadt auf dem Eigen”, wydanej w ramach

realizacji projektu). Odbyły się również pokazy,

zabawy i zawody sportowe.

W ww. działaniach udział wzięło 301 osób – 211

osób z Polski i 90 osób z Niemiec.
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