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Projektziel

Durch das Projekt wird die grenzüberschreitende
Partnerschaft vertieft und gestärkt.

Cel projektu

Dzięki projektowi pogłębione i wzmocnione
zostanie partnerstwo transgraniczne.

675-Jahrfeier Großdubrau und 20 Jahre 
Partnergemeindem Nowogrodziec

675 - lecie Großdubrau oraz 20 lecie
partnerstwa z gminą Nowogrodziec
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Projektbeschreibung

Da seit mehreren Jahren zusätzlich eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den 
Feuerwehren der Partnergemeinden besteht, 
zeigten diese ein hohes Engagement bei den 
Festaktivitäten mitzuwirken. Die Aktivitäten 
erstreckten sich über Sportwettkämpfe, Projekttage, 
kulturelle Veranstaltungen, etc. An den 
Sportwettkämpfen nahmen die Schüler der beiden 
Partnerschulen teil. Es war zu beobachten, dass 
gerade Kinder (Schüler) sich gegenüber anderen 
Nationalitäten vorurteilslos und aufgeschlossener 
begegnen. Gelungen war auch der Projekttag am 
15.06.2018 in der Margarethenhütte. Hier haben die 
Schüler gemeinsam getöpfert. Sie haben erfahren, 
dass ein gemeinsames Arbeiten, auch wenn man 
nicht die gleiche Sprache spricht, ohne Probleme 
erfolgen kann. Es konnte zusätzlich voneinander 
gelernt werden. Als positiv konnten weiterhin die  
Festansprachen betrachtet werden. Bei diesen 
wurde durch die Vertreter beider Gemeinden der 
Wille bekundet, zukünftig weitere Projekte 
durchzuführen und die Zusammenarbeit 
auszubauen. Dadurch wurde den Bürgern bewußt
gemacht, dass die Partnergemeinden aktiv 
zusammenarbeiten.

Opis projektu

Ponieważ dodatkowo od wielu lat istnieje ścisła 
współpraca pomiędzy szkołami i strażą pożarną 
gmin partnerskich, wykazały się one dużym 
zaangażowaniem przy współdziałaniu w ramach 
świątecznych aktywności. Do tych aktywności 
należały zawody sportowe, dni projektowe, 
wydarzenia kulturalne itd. W zawodach sportowych 
uczestniczyli uczniowie obu szkół partnerskich. 
Można było zaobserwować, że dzieci (uczniowie) 
spotykają się bez uprzedzeń w stosunku do innych 
narodowości i są bardziej otwarte. Udany był 
również dzień projektowy 15.06.2018 w hucie 
Margarethenhütte. Tu uczniowie wspólnie lepili 
garnki. Doświadczyli, że bez problemu można 
wspólnie pracować nawet, jeżeli nie mówi się w 
tym samym języku.  Dodatkowo mogli się uczyć od 
siebie. Pozytywnie można również potraktować 
uroczyste przemówienia, w czasie których 
przedstawiciele obu gmin wyrazili wolę realizacji w 
przyszłości kolejnych projektów i poszerzenia 
współpracy. W ten sposób zostało uświadomione 
mieszkańcom, że gminy partnerskie aktywnie ze 
sobą współpracują.


