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Projektziel

Durch die beiden Veranstaltungen soll das friedliche
Zusammenleben der Bewohner beider Länder
und Informationen zur Geschichte und Brauchtum 
vermittelt und verbessert werden.

Cel projektu

Poprzez te 2 imprezy ma się polepszyć wspólne
życie mieszkańców obydwu krajów w zgodzie i
pokoju i zarówno przekazać informacje o historii
i ich tradycji.

Deutsch-polnische Begegnungen zur 
Förderung des europäischen Gedanken

Niemiecko-polskie spotkania w celu 
wspierania myśli europejskiej



Projektbeschreibung

Am 28.06.2017 erfolgte die gemeinsame Anreise 
nach Görlitz. Die nachfolgende Führung durch die 
Landskronbrauerei war sehr anschaulich gestaltet 
und gab uns einen guten Einblick in die Entwick-
lung dieser traditionsreichen Brauerei. Die Stadt-
rundfahrt durch Görlitz/ Zgorzelec war sehr 
informativ und vermittelte viel Gemeinsames aber 
auch Unterschiede in der Entwicklung beider 
Städte. Danach erfolgte die Fahrt zum Berzdorfer
See. Bei Kaffee u. Kuchen gab es eine rege 
Diskussion zur Energiepolitik und deren 
Auswirkungen in Deutschland und Polen. Hierbei 
wurden besonderes die Rekultivierung und 
Nachnutzung der Tagebaufolgelandschaften in 
unserer Region angesprochen.

Im Rahmen des Frühlingsballes 2018 wurde ein 
Tanz-Workshop durchgeführt. Das Programm wurde 
durch die Mitglieder beider Vereine  gestalatet. 
Höhepunkte hierbei waren die Auftritte der 
Linedance-Gruppe des Seniorenclubs, der
Jugend-Show-Tanzgruppe "SkAngelz" des 
Tanzvereines "Kristall" aus Weißwasser und die 
klassischen Tanzaufführungen der polnischen und 
deutschen Tanzpaare beider Seniorenvereine.

Opis projektu

28.06.2017r. wspólnie dojechano do 
Görlitz.Następne oprowadzenie po browarze 
„Landskronbrauerei” przeprowadzono bardzo 
poglądowe i umożliwiło spojrzeć na rozwój  
bogatego w tradycje browaru. Objazdy po 
miastach Görlitz i  Zgorzelcu były bardzo 
informacyjne i przekazywały wiele wspólnych cech 
ale też różnice w rozwoju obydwu miast.
Potem odbył się wyjazd do jeziora „Berzdorfer See”. 
Przy kawie i cieście powstała ożywiona dyskusja o 
polityce energetycznej w Polsce i w
Niemczech oraz o jej skutkach. Przy tym 
szczególnie zwrócono uwagę  na rekultywację i 
dalsze korzystanie z krajobrazu po następstwie 
kopalń odkrywkowych w naszym regionie.

W ramach  balu wiosennego 2018 przeprowadzono 
warsztaty tańca.  Program zrealizowali  uczestnicy 
obydwu stowarzyszeń.
Szczególnym punktem były tutaj występy grupy 
tanecznej „Linedance” (tzw. western-tańce) klubu 
seniorów i występ młodzieżowej grupy tanecznej 
„SkAngelz” z klubu tańca  „Kristall” z Weisswasser
oraz występy tańców klasycznych przez pary 
obydwu klubów seniorów. 
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