
Sportowo, zdrowo i międzynarodowo podczas 

spotkań polsko –bawarskich 

 
 

W dniu 13.08. 2008 rozpoczął się projekt: „ Sportowo, zdrowo i międzynarodowo podczas spotkań polsko –

bawarskich”. 

Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen przyjechała do 

Jaworzyny 14 osobowa  grupa młodzieży z B-Jugend SSV Pfeffenhausen. 

Towarzyszyło im pięcioro osób dorosłych, w tym członkowie partnerskiego stowarzyszenia Freundeskreis 

Pfeffenhausen – Jaworzyna Śląska. 

Po uroczystym powitaniu i kolacji był czas na porozmawianie gośćmi o różnych formach współpracy 

młodzieży i dorosłych z obu partnerskich gmin. Członków obu stowarzyszeń bardzo cieszy, że partnerstwo 

miast ma już swoje owoce w rozwijających się przyjaźniach i kontaktach między młodymi ludźmi i ich 

rodzinami. 

W tamtym roku pod koniec sierpnia również pod egidą Stowarzyszenia przyjechała młodzież z 

Pfeffenhausen, która brała udział w projekcie „Dni polsko- bawarskie, poznajemy kulturę obu narodów”, 

następnie młodzież z obszaru gminy Jaworzyna Śląska pojechała z członkami Stowarzyszenia do Bawrii, 

gdzie realizowano projekt sportowy, którego następstwem było zaproszenie B- Jugend SSV Pfeffenhausen 

do Polski. 

W czwartek 14.08.2008, po porannym treningu i obiedzie zaproszona młodzież z opiekunami  pojechała do 

Wrocławia, gdzie zwiedziła Ostrów Tumski, Aulę Leopoldyna i rynek . 

Zatrzymali się na dłużej także przy Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety, gdzie jest pomnik 

poświęcony: Ditrichowi Bonhefferowi, ewangelickiemu pastorowi, uczestnikowi ruchu oporu przeciw 

Hitlerowi, zamordowanemu w obozie koncentracyjnym. 

W piątek 15.08.2008 udali się do Krzyżowej, gdzie mieszkał i działał Helmut James von Moltke, także 

przykład Niemca  walczącego z nazizmem i dążącego do pokoju w Europie. 

W Krzyżowej, jako miejscu pojednania obu narodów, młodzież z Pfeffenhausen brała udział w  projekcie 

plastycznym o tematyce pokojowej. Utworzyli sznur serc i węzłow przyjaźni. Na każdym sercu było imię 

uczestnika programu, a na odwrocie, co znaczy dla niego słowo „pokój”. 

Następnie udali się do Świdnicy, gdzie zwiedzili ewangelicki Kościół Pokoju. 

Potem nastąpiło spotkanie z młodzieżą z Witkowa działającą w „Gromie” Witków i rozegrano mecz 

towarzyski z wynikiem 2:2. Jednak, aby wynik rozstrzygnąć nastąpiły rzuty karne, po których zwyciężył  

„Grom”Witków .  

Młodzież z obu drużyn spotkała się potem na wspólnej kolacji, gdzie otrzymali pamiątkowe  

breloczki i nagrody za udział. Następnie odbyła się dalsza część projektu zapoczątkowanego w Krzyżowej. 

Polska młodzież umieściła na wspólnym sznurze z węzłami przyjaźni swoje serca z opisem, co dla nich 

znaczy słowo pokój. 

W sobotę 16.08.2008 w Jaworzynie Śląskiej, po przywitaniu przez prezesa Stowarzyszenia panią Elżbietę 

Krzaczek i Starostę Powiatu Świdnickiego pana Zygmunta Worsę,  odbył się międzynarodowy turniej 

piłkarski, gdzie spotkały się drużyny : B-Jugend SSV Pfeffenhausen, MKS „Karolina”, KS „Zjednoczeni” 

Żarów i LKS „Grom” Witków.  

Drużynom kibicowali zaproszeni goście, min. Przewodniczący Rady Miasta Żarowa, pan Robert Kaśków, 

vice przewodniczący Rady Powiatu pan Paweł Durlik i członek Zarządu Powiatu pan Jacek Krzaczek. Byli 

także księża: ks. Janusz Stokłosa i ks. Piotr Winczakiewicz. 

Turniej odbywał się w miłej atmosferze, choć przy padającym deszczu. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Żarowa, następnie goście z Niemiec, potem drużyny z Witkowa i 

Jaworzyny. 

Zabawa w duchu sportowym była udana, młodzież spotkała się na wspólnym posiłku i podsumowaniu 

turnieju. Wszyscy dostali pamiątki i nagrody, nie było drużyny przegranej, bo wszyscy bawili się dobrze i 

każde miejsce otrzymywało nagrody. 

Goście z Niemiec udali się jeszcze do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Dolnym Śląsku, gdzie nastąpiło 

podsumowanie projektu, który się im bardzo podobał i będą chcieli zorganizować podobny u siebie. 



W niedzielę 17.08.2008 po uczestnictwie we Mszy Świętej, na której zostali bardzo serdecznie powitani 

przez ks. Kanonika Janusza Stokłosę, goście udali się pełni wrażeń i radości do domu. 
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Stowarzyszenie dziękuje także za pomoc w realizacji projektu: 

 

WBK  Bankowi Zachodniemu w Jaworzynie Śląskiej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śląskiej 

ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej 

MKS „Karolina” i LKS „Grom” Witków 

 

 

 

           Elżbieta Krzaczek  

prezes Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy 

                                             Jaworzyny Śląskiej i Pfeffenhausen 

 

 

Więcej: www.jaworzyna-pfeffenhausen.yoyo.pl  

http://www.jaworzyna-pfeffenhausen.yoyo.pl/

