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Wróciły zachwycone, doroślejsze, mądrzejsze
Vrátily se šťastné, dospělejší a moudřejší.

Celem projektu było i nadal będzie wzmacnianie dialogu 
międzykulturowego i między etnicznego poprzez budowanie 
postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Włączenie 
młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy. 
Promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wspieranie 
zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną, historią 
swojej małej ojczyzny, jej tradycją i kulturą.

Wzmocnienie tożsamości terytorialnej mieszkańców 
z obszarów  z 11 Lokalnych Grup Działania, województw: Pomorza 
Zachodniego, Lubuskiego, Łódzkiego i rejonu Opavy w Czechach.

Przez 16 dni, 129 młodych adeptów poznawało tajniki podstaw 
dziennikarstwa z zakresu filmu, telewizji, radia i multimediów.

Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z danej kategorii 
dziennikarstwa. Wykonali dobrą pracę. Uczestnicy mają już 
wiedzę czy dalej doskonalić poznane rzemiosło lub stwierdzić, 
że ten zawód nie spełnia ich oczekiwań. 

Jednak największą wartością Akademii były wzajemne relacje 
pomiędzy uczestnikami. W pierwszych godzinach nieufność, 
dystans, by po kilku chwilach otworzyły się serca i umysły 
niezwykłych młodych ludzi.

Uczestnicy Akademii niejednokrotnie zostali wybrani 
z konkursów w macierzystych szkołach w swoich 
miejscowościach. Więc musiały to być osoby wybitne. Tak było.  

Cílem tohoto projektu było, a stále bude upevňovaní 
mezikulturního a mezi etnického dialogu budováním otevřených 
a tolerantních postojů mezi mladými lidmi. Zapojeni mládeže s 
menšími šancemi do společných iniciativ. Propagace mezinárodní 
spolupráce mládeže při použiti moderní technologie. Podporovaní 
zajmu mládeže o ekologické vzdělávaní, dějiny jejich malé vlasti, 
tradice a kulturu.

Upevnění uzemní identity obyvatel z oblastí 11 Místních Akčních 
Skupin, vojvodství: Západopomořanského, Lubušského, 
Lodžského a Opavské oblast v České republice. 

16 dnů 129 mladých adeptů učilo se tajům novinářství z oblasti 
filmu, televize, rozhlasu a multimédií. 

Dílny vedli odbornici v jednotlivých kategoriích žurnalistiky. 
Udělali dobrou práci. Účastnící už vědí jestli chtějí dokonalit 
známa řemesla, nebo zjistili, že to povoláni nesplňuje jejich 
očekávaní. 

Ale největší hodnotou Akademie byly vzájemné vztahy mezi 
účastníky. V prvních hodinách nedůvěra a odstup, a po několika 
okamžicích srdce a mysli těch neobvyklých mladých lidí se 
otevřely.

Účastnici Akademie nejednou byli vybrání ze soutěží v mateřských 
školách ve vlastních obcích. Takže museli být vynikajícími lidmi. 
A přesně tak bylo.
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Z opinii prowadzących Akademię już po kilku dniach utrwala się 
opinia, że z taką młodzieżą jeszcze nie pracowali, że zmienili 
zdanie o młodzieży gimnazjalnej. Stwierdzili, że otrzymali 
materiał dziennikarski dojrzały, wrażliwy i odpowiedzialny. 
Tak było do samego końca Akademii.

O tym, że Akademia była wyjątkowym wydarzeniem 
świadczą opinie jakie otrzymywały Lokalne Grupy Działania 
od uczestniczącej młodzieży i rodziców;  „Ogromnie dziękuję 
za fantastyczny wyjazd dzieci. Wróciły zachwycone, doroślejsze, 
mądrzejsze. I chcą znowu jechać.... „

Lokalne Grupy Działania otrzymały po Akademii doskonałych 
partnerów do realizacji swoich Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Zapraszamy uczestników Młodzieżowej Akademii Komunikacji 
do ciągu dalszego, do następnej przygody z komunikacją.

Zapraszamy do wspólnych projektów nie tylko dla Was ale 
również dla Waszych rówieśników. Jesteście już LIDERAMI a my 
... jesteśmy do Waszej pomocy. 

Młodzieżowa Akademia Komunikacji jest projektem 
realizowanym w ramach działania ”Wdrażanie projektów 
współpracy” zgodnie z dyrektywą UE 1303   art 35 ust. 1 p.c 

Koordynator Młodzieżowej Akademii Komunikacji

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Většina vedení Akademii už po několika dnech tvrdila, že s 
takovou mládeži ještě nepracovala a dokonce změnili svůj názor 
na studenty gymnázií. Osvědčili také, že získali zralý, citlivý a 
zodpovědný novinářský materiál. Tak bylo až do konce Aademie.
 
To, že Akademie byla jedinečnou událostí, potvrzuji   názory 
jaké dostaly Místní Akční Skupiny od účastníků a jejich rodičů; 
„Děkujeme za fantastický výlet dětí. Vrátily se okouzlené, 
dospělejší, moudřejší. A chtěli jet znovu ...”

Místní Akční Skupiny získaly po Akademii vynikající partnery pro 
realizaci svých strategií místního rozvoje.

Zveme účastníky Mládežnické Akademie Komunikace, aby 
pokračovali v dalším komunikačním dobrodružství. 
Zveme Vás, ale i Vaše spolužáky k účasti ve společných 
projektech. Už jste LÍDŘI a my ... my jsme vaší pomoci.

Akademie Mládežnické Komunikace je projekt realizovaný v 
rámci „Realizace projektů spolupráce” v souladu se směrnicí EU 
1303 čl. 1 p.c

Koordinátor Akademie Mládežnické Komunikace

Sdružení  „Lider Pojezierza”

Ireneusz Kostka Ireneusz Kostka
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UCZESTNICY
účastníci
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Opiekunowie, tłumacze, instruktorzy i nasz opiekun medyczny
Vychovatelé, překladatelé, instruktoři a náš zdravotník

Opiekunowie, tłumacze, instruktorzy i nasz opiekun medyczny
Vychovatelé, překladatelé, instruktoři a náš zdravotník

Mateusz Bartkowiak
Ola Cybulska

Paweł Czuchnowski
Michał Granatowski

Magda Greger
Magda Jabłońska
Jowita Kolarczyk

Maja Margielewicz
Paweł Matia

Agnieszka Nikoliszyn Granatowska
Marzena Olszewska

Agata Patelka
Ignac Racz

Justyna Roszak
Wiesław Sienkiewicz

Zdislava Szymikova

tłumacz
wychowawca/tłumacz
wychowawca
opiekun nocny
tłumacz
wychowawca
wychowawca
wychowawca
tłumacz
kierownik obozu
wychowawca
wychowawca
tłumacz/opiekun
wychowawca
ratownik medyczny
tłumacz/opiekun
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NASI UCZESTNICY - GRUPA A
naši účastníci - skupina A
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NASI UCZESTNICY - GRUPA B
naši účastníci - skupina B
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NASI UCZESTNICY - GRUPA C
naši účastníci - skupina C
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NASI UCZESTNICY - GRUPA D
naši účastníci - skupina D
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CZAPLINEK - KUSY DWÓR
WARSZTATY TELEWIZYJNE TELEVIZNÍ DÍLNY



CZAPLINEK
Warsztaty telewizyjne     televizní dílny
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MAJA SYLWANOWICZ, MARTA PRAŻANOWSKA, 
KAMILA SYLWANOWICZ, IZABELLA MUCHA
CZAPLINEK - SŁAWOGRÓD

Sławogród to grupa ludzi zajmująca się odtwarzaniem 
historii wczesnego średniowiecza. W osadzie ugościł nas pan 
Michał, który interesująco opowiedział nam o zwyczajach
 i tradycjach ludzi żyjących w tamtych czasach. Przedstawił nam 
w skrócie życie Mieszka i Dobrawy, podał wierszyk, który miał 
na celu utrwalenie daty Bitwy pod  Cedynią. Brzmiał on tak: 
„Czerwiec, dziewięć, siedem, dwójka - pod Cedynią była bójka”. 
Dowiedzieliśmy się, że ludzie przesadnie wierzyli w przesądy 
i zabobony, ufali kapłanom, którzy niegdyś wykorzystywali ich 
naiwność. Zaprezentował nam średniowieczne kręgle i zabawę 
polegającą na zrzucaniu patykami kołki przeciwnej drużyny. 
Strzelaliśmy z łuku pod pilnym okiem pana Michała, wybijaliśmy 
monety oraz uczyliśmy się o pracy rzemieślnika. Przeganialiśmy 
owce i szukaliśmy grzybów w lesie. Wizytę w Słowogrodzie cała 
grupa uważała za udaną.

MAJA SYLWANOWICZ, MARTA PRAŻANOWSKA, 
KAMILA SYLWANOWICZ, IZABELA MUCHA
CZAPLINEK - SŁAWOGRÓD 

Sławogród je skupina lidi, kteří se zabývají historickou 
rekonstrukci – raným středověkem. Na hradišti pohostil nás 
pan Michał, který zajímavým způsobem popsal nám zvyky 
a tradice lidi tamté doby. Představil nám také život Měška a 
Doubravky, naučil říkanky, diky které mohli jsme zapamatovat 
datum bitvy. Znělo to takhle: „Červen, devět, sedm, dva, u 
Cedyni je potyčka.” Dozvěděli jsme se také, že kdysi lide příliš 
věřili pověrám, povídačkám a kněžím, kteří to využívali. Ukázal 
nám také středověké kuželky a hru, v které házelo se klacky 
na dřevěné špalky protihráče. Cvičili jsme také lukostřelbu pod 
dohledem pana Michala, razili jsme mince a učili jsme se o 
řemeslech. Odháněli jsme ovce a hledali houby v lese. Návštěva 
v Sławogrodzie všem se líbila.

CZAPLINEK
Warsztaty telewizyjne     televizní dílny
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JULIA MICHALAK
CZAPLINEK - DRACHIM

Zamek Drachim  położony w gminie Czaplinek między 
dwoma pięknymi jeziorami jest wyjątkowym miejscem. 
Przekonaliśmy się o tym, kiedy odwiedzaliśmy go 
18 sierpnia.

Już od progu mogliśmy poczuć klimat średniowiecza, 
bo bramy pilnował rycerz, a gregoriańskie chorały 
pieściły nasze uszy. Pani przewodnik oprowadziła nas 
po obiekcie i opowiedziała jego historię. Najbardziej 
zaskakującymi dziejami grodziska było: osiedlanie 
się w nim Krzyżaków, odwiedziny Karola Wojtyły 
i przede wszystkim wykopaliska archeologiczne oraz 
odrestaurowanie obiektu.JULIA MICHALAK

CZAPLINEK - DRACHIM

Hrad Drachim se nachází v obci Czaplinek, mezi dvěma 
krasnými jezery a je to kouzelné místo. My jsme se o 
tom přesvědčili, kdy jsme ho navštívili 18. srpna.

Už u dveří jsme cítili atmosféru středověku, protože 
bránu hlídal rytíř, a všude zněly gregoriánské chorály. 
Pani průvodkyně provedla nás zámkem a vyprávěla 
jeho přiběhy. Největšími překvapeními z dějin hradiska 
byly: usazeni sem Křižáků, návštěva Karola Wojtyły, 
a především archeologický výzkum a obnova zámku. 

CZAPLINEK - ZAMEK DRACHIM
Warsztaty telewizyjne     televizní dílny
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Wielkim atutem tego miejsca okazała się otwartość 
na turystów. Mogliśmy swobodnie odwiedzać 
wszystkie pomieszczenia, dotykać eksponatów 
i zadawać  masę pytań. Uważni obserwatorzy 
dostrzegli obok średniowiecznych zbroi również 
XVI-wieczne sypialnie, czy XVIII-wiczną broń palną. 
Zmęczeni przyjęciem wielu informacji mogliśmy 
posilić się  w restauracji lub pobawić się z królikami 
i kurami. Jednak cała nasz grupa zajęła się czymś 
zupełnie innym. Trafnie wybraliśmy ten zamek na plan 
naszego filmu fabularnego pt.: „Gdzie jest Klara?”. 
Wykorzystując walory przyrodnicze i architektoniczne 
tego miejsca oraz sprzęt i umiejętności pana Mariusza 
Rajka, naszego instruktora grupy, nakręciliśmy nasz 
pierwszy film krótkometrażowy (boski!) 

Zamek Drachim zapisał się naszej pamięci jako otwarte 
na zwiedzających miejsce ze wspaniałymi widokami 
i miłymi pracownikami. Mamy nadzieję, że jeszcze 
kiedyś go odwiedzimy.

Velkou výhodou tohoto místa byla otevřenost ke 
turistům. Mohli jsme navštívit všechny místnosti, 
dotýkat se exponátů a klást otázky. Pozorni 
pozorovatele mohli najít vedle středověkých pancířů 
také ložnice z 16. století, nebo palnou zbraň z 18. století. 
Unavení přijetím mnohosti informací, mohli jsme se 
najíst v restauraci nebo hrát si s kraliky a slepicemi. 
Nicméně cela naše skupina dělala něco úplně jiného. 
Vybrali jsme tento hrad na atelier pro náš film „Kde 
je Klara?“. Využili jsme přírodní a architektonickou 
krasu tohoto místa, ale také přistroje a znalosti pana 
Mariusza Rajka, našeho instruktora. Natočili jsme náš 
první krátkometrážní film (boží!)

Hrad Drachim zůstane v naši paměti jako místo 
příjemné návštěvníkům, z užasnou krajinou, 
a sympatickými pracovníky. Doufáme, že ještě někdy 
podaří se nám ho navštívit. 

CZAPLINEK - ZAMEK DRACHIM
Warsztaty telewizyjne     televizní dílny
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Nasza grupa A na czele z panem Piotrem przygotowała 
debatę na dwa tematy: „Reforma gimnazjum” oraz 
„Wykluczenie osób z mniejszych miejscowości”. Przez wiele 
zajęć trenowaliśmy swoje wypowiedzi w innych tematach, 
aby być dobrze przygotowanym na efekt końcowy, w którym 
była debata. Gdy już wszyscy usiedliśmy w stworzonym 
studiu telewizyjnym towarzyszył nam stres, ale to wszystko 
znikło po włączeniu kamer. Wszyscy zaczęli wymieniać swoje 
poglądy, dwie strony kłóciły się zacięcie, ale w kulturalny 
sposób, aż powstały dwa odcinki pt.: „Debata Młodych”. 
Debata to było niesamowite doświadczenie i wszyscy 
jesteśmy dumni z efektów.

WERONIKA ŁUCZAK, PAWEŁ RACZKOWSKI
CZAPLINEK - DEBATA

WERONIKA ŁUCZAK, PAWEŁ RACZKOWSKI
CZAPLINEK - DEBATA

Naše skupina A s panem Petrem připravila debatu na dvě 
témata: „reforma gymnázii“ a „vyloučeni lidí z menších obci“. 
Během několika hodin jsme cvičili své vypovědí také na jiná 
témata, abychom byli dobře připravení na konečný výsledek, 
což byla debata. Když jsme sedli v vytvořeném televizním 
studiu, mnoho s nás poznalo, co je to stres – ale všechno 
zmizelo, kdy jsme zapnuli kamery. Všichni začali vyměňovat 
názory a hádat se – kulturním způsobem. Takto vznikly dva 
epizody „Debata Mládeže“. Byl to zajímavý zážitek a všichni 
jsme hrdi na výsledky.

CZAPLINEK
Warsztaty telewizyjne     televizní dílny
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CZECHY - OPAVA
WARSZTATY MULTIMEDIALNE MULTIMEDIÁLNÍ DÍLNY



WERONIKA ŁUCZAK, OLGA FELD, OLA 
TEODORCZYK, JULIA KOWALCZUK

CZECHY: SZLAK ŁUPKÓW (MUZEUM, 
AGROTURYSTYKA KONIE I SERY, 
KOPALNIA - SZTOLMY)

W Czechach na szlaku łupków. W muzeum 
poświęconym łupkom oglądaliśmy różnorodne 
kamienie i dowiedzieliśmy się o ich zastosowaniu. 
Nie lada wyzwaniem było wyłupanie samemu serca 
z łupka. Większość podołała temu zadaniu i stworzyła 
niesamowite dzieła sztuki. Podsumowaniem tego 
była wycieczka do kopalni, po której  oprowadzał 
nas pan przewodnik. Naturalne złoża łupków bardzo 
nas zaciekawiły, a niektórzy z nas nawet zobaczyli 
w ciemnościach Batmana. Odwiedziliśmy również 
agroturystykę w pobliskiej miejscowości, na której 
zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się o rzadkiej rasie 
koni, a nawet mogliśmy wybrać się na wycieczkę 
bryczką. Najlepszą atrakcją była degustacja wyrobów 
mlecznych, serów, serków i mleka. Było pysznie
i strasznie nam się podobało. Czechy zaskoczyły nas 
masą atrakcji.

WERONIKA ŁUCZAK, OLGA FELD, OLA 
TEODORCZYK, JULIA KOWALCZUK

ČESKO: BŘIDLICOVÁ STEZKA 
(MUZEUM, AGROTURISTIKA, KONĚ, 

SIRY, DOLY – ŠTOLY)

V Česku na břidlicové cestě. V muzeu jsme viděli 
různé kameny a dozvěděli o jejich využiti. Vyzvou 
bylo vytvoření srdce z břidlice. Většina s nás ten úkol 
zvládla a vytvořila unikátní umělecké díla. Shrnutím 
toho byla prohlídka dolu, kde vedl nás pan průvodce. 
Rudy břidlice nás velmi zaujaly a někteří uviděli také 
ve tmě Batmana. Navštívili jsme také agroturistiku, 
kde jsme se dozvěděli a uviděli velmi vzácnou rasu 
koní, a také projeli jsme se kočárem. Nejlepší atrakce 
byla degustace mléčných výrobků, sirů a mléka. Byly 
výborné a moc se nám tam líbilo. Česko nás překvapilo 
celou řadou atrakcí.

CZECHY - MAS OPAVSKO
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ANNA BŁAŻEWICZ

ZAMEK NAD MORAVICI
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Odwiedzając nowy kraj powinniśmy choć trochę 
zaznajomić się z jego kulturą. Jednym z  naszych 
głównych zajęć podczas pobytu w Czechach było 
zwiedzanie zabytków. Duże wrażenie wywarł na 
uczestnikach wycieczki Zamek nad Moravivi. Była to 
olbrzymia, stara lecz odrestaurowana budowla, wokół 
której rozciągał się niesamowity widok na park. Grupy 
oprowadzone były po zabytku przez przewodnika, 
a  w razie problemów ze zrozumieniem do akcji 
wkraczał nasz tłumacz - pan Paweł. Każdy wyniósł coś 
cennego z tej lekcji historii.
Obóz nosi miano dziennikarskiego, dlatego oprócz 
zwiedzania odbyły się warsztaty fotograficzne, które 
okazały się bardzo interesujące. Pan wykładowca 
podczas zajęć udzielał wiele cennych rad odnośnie 
fotografii, a  następnie każdy miał możliwość zrobienia 
zdjęcia profesjonalnym aparatem.
Wyjazd do Czech wzbogacił uczestników w wiele 
ciekawych doświadczeń. Odwiedzili dużo pięknych 
miejsc, nauczyli się podstaw fotografii oraz poznali się 
bliżej podczas wieczornych ognisk.

ANNA BŁAŻEWICZ

HRADEC NAD MORAVICI
 FOTOGRAFICKÉ DÍLNY

Když navštěvujeme nový stát, měli bychom se 
seznámit i s jeho kulturou. Jednou z našich hlavních 
aktivit v Česku, byla návštěva památek. Velký dojem na 
nás udělal Hradec nad Moravici. Byla tam velká, stará 
ale obnovená budova, kolem které byl hezky výhled 
na park. Skupiny šly na prohlídku zámku s průvodci, 
a pokud byl nějaký problém s porozuměním, pomáhal 
náš tlumočník – pan Paweł. Každý z teto lekci dějin se 
něco naučil.
Tábor se jmenuje „novinářský“ a proto kromě výletu měli 
jsme také fotografické dílny, které byly velmi zajímavé. 
Pan přednašející dával nám hodně přínosných rad 
ohledně fotografovaní, a potom každý měl možnost 
udělat pár fotek profesionálním fotoaparátem.
Všichni účastnici během výletu do Česka získali mnoho 
zajímavých zkušenosti. Navštívili hodně krasných 
míst, naučili se základů fotografovaní a také seznámili 
u večerního ohně.
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EMILIA GABRIELA GUT

GRYŻYNA - WARSZTATY RADIOWE

Podczas pobytu w Gryżynie dużą atrakcją były dla 
nas warsztaty radiowe. Dla wielu osób stanowiły 
one pierwsze spotkanie z dziennikarzami radiowymi. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami: 
DJ Osa, pan Andrzej, Pani Dorota oraz pan Artur.
Pierwsze zajęcia prowadził Tomasz Oszmański 
(pseudonim: DJ Osa) - dziennikarz radiowy, prowadzący 
audycje m.in. w Radio Zachód, Radio Zielona Góra 
i Radio Gorzów. Opowiadał nam o pracy w radiu oraz 
o tym jak decyzja o podjęciu tej pracy zmieniła jego 
życie. Rozbawiał nas zabawnymi anegdotami z kariery.
Drugie warsztaty odbyły się pod okiem pani Doroty. 
Mieliśmy okazję poćwiczyć komunikację i wspólne 
poobserwować bariery komunikacyjne w praktyce. 
Pan Artur przeprowadził nas przez tajniki fotografii 
oraz nauczył profesjonalnej obsługi aparatu 
fotograficznego w telefonie komórkowym.
Ostatnim prowadzącym był pan Andrzej, który pokazał 
nam jak zrobić dobry reportaż.
Warsztaty sprawiły, że poszerzyliśmy swoje 
umiejętności w poszczególnych dziedzinach oraz 
wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenia.

EMILIA GABRIELA GUT

GRYŻYNA - ROZHLASOVÉ DÍLNY

Během pobytu v Gryžyně velmi zajímavé pro nás byly 
rozhlasové dílny. Pro většinu byl to první kontakt s 
novináři pro rozhlas. Své znalosti a zkušenosti poskytli 
nám: DJ Osa, pan Andrzej, pani Dorota a pan Artur. 
První hodiny výuky měli jsme s Tomaszem Oszmańskim 
(přezdívka: DJ Osa) – rozhlasový novinář, který vede 
pořady mj. v Rozhlase Západ, Rozhlase Zielona Góra 
a Rozhlase Gorzów. Popsal nám práci v rozhlase a jak 
rozhodnuti o přijeti toho zaměstnani změnilo jeho 
život. Svými historkami nejednou nás rozesmál. 
Druhé dílny měli jsme s pani Dorotou. Mohli jsme 
cvičit naší komunikační schopnosti a zpozorovat 
komunikační překážky v praxi.  
Pan Artur ukázal nám tajemství foceni a naučil nás jak 
profesionálně obsluhovat fotoaparát v mobilu. 
Posledním přednášejícím byl pan Andrzej, který ukázal 
nám, jak správně udělat reportáž. 
Diky zájmovým dílnam jsme rozšířili znalosti v různých 
oblastech a získali nové zkušenosti.
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ALICJA GŁOWACKA, NATALIA 
MILCZYŃSKA, WIKTORIA 

KRYSZTOFOWICZ

GRYŻYNA
 KAJAKY, ŠLAPADLA A SLUNĚNÍ

Během pobytu v Gryžyně mohli jsme využit mnoho 
vodních aktivit. Když jsme byli uprostřed jezera na 
kajacích a šlapadlech mohli jsme se kochat krásným 
výhledem na unikátní krajinu. Mohli jsme se tehdy také 
integrovat s jinými skupinami. Všichni jsme se cítili 
bezpečně, protože pan plavčík nás celou dobu hlídal. 
Pokud někoho nezajímaly „vodní atrakce“, mohl zůstat 
na pláži a užívat si slunečné počasí. Když na suché zemi 
byl klid, na vodě odehrával se velký boj. Boj mezi kajaky 
a šlapadly. Všichni bojovali jako mohli, ale žádna strana 
nezískávala převahu. Nakonec uzavřeli mír. Výsledkem 
bitvy byly mokré kalhoty. I přesto všichni byli velmi 
spokojeni.

ALICJA GŁOWACKA, NATALIA 
MILCZYŃSKA, WIKTORIA 
KRYSZTOFOWICZ

GRYŻYNA - KAJAKI, ROWERKI WODNE 
I PLAŻOWANIE

Podczas pobytu w Gryżynie mieliśmy możliwość 
skorzystania z wielu atrakcji wodnych. Pływając 
rowerkami i kajakami po pięknym jeziorze, mogliśmy 
napawać się widokiem majestatycznego krajobrazu. 
Podczas  przejażdżek wodnych mieliśmy możliwość 
integrowania się z innymi grupami. Wszyscy czuliśmy 
się bezpiecznie, ponieważ czuwał nad nami ratownik. 
Jeżeli ktoś nie miał ochoty uczestniczyć w wodnych 
zabawach zawsze mógł zostać na plaży i cieszyć się 
słoneczną pogodą. Gdy na suchym lądzie panował 
spokój, na wodzie toczyła się zacięta walka. Mokra 
wojna rozgrywała się pomiędzy kajakami a rowerkami. 
Wszyscy walczyli zacięcie i szli w łeb w łeb. Ostatecznie 
zawarli pokój. Skutkiem tej wojny były mokre gacie. 
Mimo to wszyscy byli zadowoleni.
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WERONIKA ŁUCZAK, PAWEŁ 
RACZKOWSKI

GRYŻYNA – VÝLET NA KOLECH A 
FOTO-KABIN

V Gryżyně čekala na nás celá řada atrakci, nicméně 
nejvíc radosti a legraci nám přinesl poslední den. Byl 
odpočinkem po dnech plných dílen. Všichni netrpělivě 
čekali až bude na nich řada a budou moct vyplout na 
šlapadlech. Výlet na kolech také byl moc zajímavý. 
Mohli jsme se dívat na krasné lesy, které se nacházely 
kolem nás. Když část lidi byla na vyletě, ostatní měli 
čas se vyfotit v foto-kabině, která byla přivezena sem 
pro nás. Vtipné pózy, doplňky a přátele na jedné fotce 
je opravdu  hezká památka. V Gryžynie bylo super.

WERONIKA ŁUCZAK, PAWEŁ 
RACZKOWSKI

GRYŻYNA - WYCIECZKA ROWEROWA 
I FOTOBUDKA

W Gryżynie czekało na nas wiele atrakcji, jednak 
niewątpliwie największej frajdy dostarczył nam 
ostatni dzień. Był on odpoczynkiem od wszystkich 
pracowitych chwil na warsztatach. Wszyscy 
z niecierpliwością czekali na swoją kolej aby wyruszyć 
w głąb jeziora na rowerkach wodnych. Wycieczka 
rowerowa była bardzo ciekawa. Mogliśmy pooglądać te 
cudne lasy, które nas otaczają, jadąc rowerem górskim. 
Gdy jedni byli na wycieczce inni mieli czas aby zrobić 
sobie zdjęcie w fotobudce, która została postawiona 
na terenie ośrodka specjalnie dla nas. Śmieszne pozy 
i gadżety wraz z przyjaciółmi na jednym zdjęciu to 
super pamiątka. W Gryżynie było bardzo fajnie.
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WIKTORIA FINK, ADAM PAWELEC, 
BEATA CEBULA, KAROLINA RACINOZ, 

NIKOLA RADDELNIAK 

GRYŻYNA – TERENNÍ HRA A 
CHAPELLOISE

Dne 25.8.2017 se konala terénní hra. Její cílem bylo 
doručení vlajky nepřítele na vlastní území. Byli jsme 
rozděleni do dvou skupin – červené a modré. Bylo 
možné nepřítele „zabit” prostřednictvím otrhaní pasky 
(hedvábný papír). Osoba, která ztratila pasku musela 
jít na místo vzkříšení a tam dostávala další „život”. 
Pár dnů potom u ohniště jsme tančili belgický národní 
tanec. Postavili jsme se ve dvojicích, udělali kruh a do 
rytmu s hudbou jsme začali tančit. Nápad vznikl ještě 
v Czaplinku, pod bdělým dohledem pani Oli. Atrakce na 
táboře byly úžasné a velmi se nám všem líbily.

WIKTORIA FINK, ADAM PAWELEC, BEATA 
CEBULA, KAROLINA RACINOZ, NIKOLA 
RADDELNIAK (GRUPA BOGACZE)

GRYŻYNA - GRA TERENOWA
I BELGIJKA
Dnia 25.08.2017 roku odbyła się gra terenowa. Polegała 
na przeniesieniu flagi przeciwnika na swój teren. 
Zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny - czerwoną 
i niebieską. Można było „zabić” przeciwnika poprzez 
zerwanie jego opaski (bibuły). Osoba, która straciła 
opaskę musiała się udać do punktu „wskrzeszenia” 
i tam dostawała nowe życie. Kilka dni potem, przy 
ognisku tańczyliśmy belgijski taniec narodowy. 
Ustawiliśmy się  parami w kółku i w rytm muzyki 
rozpoczęliśmy taniec. Pomysł na jego naukę narodził 
się pod koniec  pobytu w Czaplinku, pod czujnym okiem 
pani Oli. Atrakcje na całym obozie były niesamowite
i bardzo nam się podobały.

GRYŻYNA
warsztaty radiowe       rozhlasové dílny

GRYŻYNA
warsztaty radiowe       rozhlasové dílny

7776



JULIA ŁECHTAŃSKA, MICHAŁ 
MOKARSKI, KUBA POTOCKI, MICHAŁ 

POTOCKI

GRYŻYNA – PROHAZKA LESEM 
(CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST 

GRYŻYNA)

V pátek všichni jsme šli na procházku do chráněné 
krajinné oblasti Gryžyna. Naším průvodcem se stal 
pan Adam – majitel našeho rekreačního střediska. 
Prochazku začali jsme u vchodu na turistickou stezku, 
přímo za naším táborem. Všichni prošli jsme 8 
kilometrů. Stezka vedla hezkou krajinou. Naše první 
atrakce na cestě byla hluboká soutěska, která vznikla 
už před několika sty lety. Dozvěděli jsme se také, že 
tato oblast byla formována velkým ledovcem, který 
zasáhl to uzemi před několika tisíci lety. Vytvořil 
tehdy hodně soutěsek a kopců. Dál, mohli jsme najít 
hezkou říčku Gryžynku, na jeji březich pozůstatky 
starých mlýnů, které byly postavené v minulosti. Vývoj 
technologie způsobil, že budovy nebyly už používané a 
začaly chátrat. V oblasti lesa se nachází také cela řada 
druhů zvířat a rostlin. Okolí je velmi divoké a diky tomu 
kouzelné a báječné. V jedním ročním období je možné 
uslyšet zajímavé zvukové jevy – říje. Jeleni z celého 
okolí setkávají se v jednom místě a bojuji o uznaní 
samic. Stoji to za to alespoň jednou v životě říje uvidět, 
protože je unikátní úžasný zážitek. Nakonec i přes 
únavu byli jsme velmi spokojení a překvapení místem. 
Radí bychom navštívili tuto oblast ještě jednou.

ULIA ŁECHTAŃSKA, MICHAŁ MOKARSKI, KUBA 
POTOCKI, MICHAŁ POTOCKI

GRYŻYNA - WYCIECZKA DO LASU (GRYŻYCKI 
PARK KRAJOBRAZOWY)
W piątek wybraliśmy się na wspólną wycieczkę  do Gryżyńkiego 
Parku Krajobrazowego. W roli naszego przewodnika znalazł się 
pan Adam - dyrektor naszego ośrodka. Wycieczkę rozpoczęliśmy 
od wejścia na szlak za naszym obozem. Całą grupą przeszliśmy 
około 8 km trasę. Szlak położony był w malowniczym miejscu 
parku krajobrazowego. Naszą pierwszą atrakcją na trasie był 
stromy wąwóz, który  powstał pare-set lat temu. Dowiedzieliśmy 
się również, że obszar parku został ukształtowany przez 
ogromy lodowiec, który przechodził tędy kilka tysięcy lat temu. 
Stworzył on wiele wąwozów i  wzniesień na tych obszarach. 
Idąc dalej szlakiem można natrafić na majestatyczną rzeczkę 
Gryżynkę. W kilku miejscach na rzece można znaleźć ruiny 
starych młynów, które zostały wybudowane tu przed laty. 
Budowle obróciły się w ruinę, ponieważ  technologia poszła 
do przodu i przyćmiła starsze rozwiązania. Na terenie lasu 
znajduje się również  duża ilość różnorodnych gatunków 
zwierząt i roślin. Obszar ten jest naprawdę bujnie zarośnięty, 
co nadaje mu wiele bajeczności i uroku. O odpowiedniej porze 
roku można tu natrafić na specyficzne i interesujące zjawisko 
zwane rykowiskiem. Jelenie z całej okolicy spotykają się w 
jednym miejscu i rywalizują o uznanie samic. Warto chociaż raz 
uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo to niesamowite przeżycie 
i niezapomniany widok. Po zakończeniu wycieczki, pomimo 
fizycznego zmęczenia, byliśmy bardzo zadowoleni i zaskoczeni 
tym miejscem. Z chęcią odwiedzilibyśmy ten park ponownie.
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