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Projektziel

Verbesserung des Verständnisses zwischen den 
jungen Menschen beiderseits der Grenze und 
Abbau von Sprachbarrieren

Cel projektu

Poprawa zrozumienia między młodymi ludźmi po 
obu stronach granicy i zmniejszanie barier 
językowych

Ab ins Grüne Na łonie natury
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Projektbeschreibung

Je 10 Schüler der Parkschule Zittau und der 
Partnerschule Nr. 6 in Zielona Góra verbrachten die 
Zeit vom 11.06. bis zum 15.06.2018 im 
gemeinsamen Zeltlager am Waldsee in Biehain. Im 
Kontext verschiedener Aktivitäten (Sport, 
Schwimmunterricht, handwerkliches Arbeiten beim 
Brückenbau, Erleben von Natur, gemeinsames 
Erkunden der näheren Umgebung mit Exkursionen 
zur Kulturinsel Einsiedel und nach Görlitz sowie 
Wanderung zur Wehrkirche Horka) kommunizierten 
und interagierten die polnischen und deutschen 
Jugendlichen miteinander. Im Rahmen dieses 
Projektes erreichten sie gemeinsame Erfolge, wie 
den Bau der Brücke über den Bach zum Strand und 
konnten diese nach der Fertigstellung gemeinsam 
nutzen. Es war insgesamt ein gelungener Aufenthalt 
mit sehr guter Kommunikation unter den 
Teilnehmern, Sprachbarrieren wurden überwunden 
und neue Freundschaften gebildet. Durch die 
gemeinsame Umsetzung des Projektes wurde auch 
die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Projektpartnern gefestigt.

Opis projektu

Po 10 uczniów ze szkoły parkowej w Zittau i szkoły 
partnerskiej nr 6 w Zielonej Górze spędziło czas od 
11.06. do 15.06.2018 r. na wspólnym obozie pod 
namiotami nad jeziorem Waldsee w Biehain. W 
ramach różnych działań (zajęć sportowych, nauki 
pływania, prac rzemieślniczych przy budowaniu 
mostu, poznawania przyrody, wspólnego 
poznawania okolicy podczas wycieczek do 
Kulturinsel Einsiedel i do Görlitz oraz wędrówki do 
warownego kościoła w Horce) młodzież polska i 
niemiecka komunikowała się i współdziałała ze 
sobą. W ramach tego projektu młodzi ludzie 
osiągnęli wspólne sukcesy, takie jak zbudowanie 
mostu nad potokiem do plaży, z którego mogli 
korzystać po zakończeniu budowy. Ogólnie rzecz 
biorąc był to udany pobyt z bardzo dobrą 
komunikacją pomiędzy uczestnikami, pokonano 
bariery językowe i nawiązano nowe przyjaźnie. 
Wspólna realizacja projektu wzmocniła również 
współpracę transgraniczną pomiędzy obywoma 
partnerami projektu.


