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Projektziel

Durch Sport und Begegnung die Beziehungen zum
Nachbar stärken.

Cel projektu

Poprzez sport i spotkania zostaną wzmocnione
kontakty z sąsiadami.

Deutsch-Polnisches Tischtennisturnier Niemiecko – polski turniej tenisa 
stołowego



Projektbeschreibung

Vom 17. bis zum 19.05.2019 fand in Baschütz das 
Deutsch-Polnische Tischtennisturnier statt. 16 Paare 
aus je einem polnischen und einem deutschen 
Spieler bestritten das gut organisierte und von der 
Begeisterung für diesen Sport getragene Turnier mit 
Vorrunden- und Platzierungsspielen an zwei Tagen. 
Am ersten Tag wurde nach einigen Kennenlern-
Spielen mit einem Sprachkurs speziell für 
Tischtennisspieler die Grundlage für eine 
reibungslose Verständigung sowohl während der 
Spiele als auch während der zwanglosen 
Gespräche unter den Sportlern im Laufe des 
Turniers gelegt. Am Ende des Turniers wurden den 
Platzierten die Urkunden und Pokale überreicht.
Die Teilnehmer aus beiden Ländern erlebten 
spannende hochklassige Spiele und stimmten darin 
überein, ein solches Turnier wiederholen zu wollen.

Opis projektu

Od 17. do 19.05.2019 r. odbył się w Baschütz 
Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego. 16 par, 
z których każda składała się z jednego polskiego 
zawodnika i jednego niemieckiego, wzięło udział 
w dobrze zorganizowanym turnieju z rundą 
eliminacyjną i rozgrywkami w ciągu dwóch dni. 
Motorem napędowym dla tego turnieju był 
entuzjazm dla tego sportu. Pierwszego dnia, po 
kilku zabawach integracyjnych mających na celu 
poznanie się nawzajem, odbył się kurs językowy 
specjalnie dla tenisistów stołowych, aby stworzyć 
podstawy do płynnej komunikacji zarówno 
podczas meczów, jak i podczas swobodnych 
rozmów między zawodnikami podczas turnieju. Na 
zakończenie turnieju zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i puchary. Zawodnicy z obu krajów przeżyli 
trzymające w napięciu, wysokiej klasy mecze i byli 
zgodni co do tego, że chcieliby powtórzyć taki 
turniej.
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