
Gesundheit & Soziales Opieka zdrowotna i sprawy socjalne

Projektnummer: ERN-SN-19.05.24-769
Begünstigter: SV Viktoria Gablenz 90 e.V.
Partner: Uczniowski Klub Sportowy "Teja Łęknica"

Zeitraum: 01.06.2019 – 31.10.2019
EFRE-Förderung: 2.919,25 EUR

Numer projektowy: ERN-SN-19.05.24-769
Beneficjant: SV Viktoria Gablenz 90 e.V.
Partner: Uczniowski Klub Sportowy "Teja Łęknica"

Okres: 01.06.2019 – 31.10.2019
EFRR-dofinansowanie: 2.919,25 EUR

Projektziel

Ziel ist ein gemeinsames deutsch-polnisches
Tischtennisturnier in Bad Muskau zu organisieren
und die persönlichen Kontakte zwischen den
Mannschaften aus Gablenz und Łęknica zu 
verbessern.

Cel projektu

Celem projektu jest zorganizowanie wspólnego
polsko-niemieckiego turnieju tenisa stołowego w
Bad Muskau i pogłębienie kontaktów osobistych
między zespołami z Gablenz i z Łęknicy.

Deutsch-Polnisches Tischtennisturnier Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa
Stołowego



Projektbeschreibung

Durch das gemeinsame dt.-pln. Tischtennisturnier in 
Bad Muskau konnte tatsächlich für Begegnung und 
Austausch zwischen den Einwohnern von Bad 
Muskau und Łęknica gesorgt werden. Nicht nur die 
teilnehmenden Sportler beider Städte, auch viele 
Gäste kamen in die Muskauer Turnhalle um dem 
Turnier beizuwohnen und ihre Favoriten zu 
unterstützen. Auch die Sportler hatten in den 
Pausen und bei den gemeinsamen 
Abendveranstaltungen viel Gelegenheit 
miteinander in Kontakt zu kommen. Auch die 
Sprachbarriere konnte sehr gut überbrückt werden. 
Zum einen durch die ständige Anwesenheit eines 
Sprachmittlers, zum anderen aber auch, weil der 
Wunsch nach Austausch bestand und weil alle 
Teilnehmer sich bemühten, miteinander in 
Austausch zu kommen und einander zu verstehen.

Opis projektu

Poprzez wspólny niemiecko-polski turniej tenisa 
stołowego w Bad Muskau można było faktycznie 
doprowadzić do spotkania i wymiany spostrzeżeń 
między mieszkańcami Bad Muskau i Łęknicy. Do 
hali w Bad Muskau przybyli nie tylko uczestniczący 
sportowcy z obu miast, lecz przybyło też wielu 
gości, aby oglądnąć turniej i wspierać swoich 
faworytów. Podczas przerw i wspólnych imprez 
wieczornych mieli również sportowcy dużo okazji, 
aby nawiązać wzajemne kontakty. Bardzo dobrze 
można też było pokonać barierę językową. Po 
pierwsze było to możliwe poprzez ciągłą obecność 
tłumacza, a po drugie dlatego, że istniało też 
życzenie wymiany zdań i poglądów i dlatego, że 
uczestnicy starali się ze sobą komunikować i się 
wzajemnie rozumieć.
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