
 
Kargowa i Schulzendorf w oczach młodego pokolenia 

Schulzendorf moimi oczami 
 

Z przyjemnością chcę Wam opowiedzied, jak mi się podoba w Schulzendorfie… 
Przeprowadziłam się do Schulzendorfu latem 2012r.  
Byłam bardzo smutna, że muszę zamieszkad w Schulzendorfie i pytałam siebie – dlaczego. 
Gdy podczas letnich wakacji uczęszczałam na świetlicę, poznałam wielu nowych przyjaciół. 
Odwiedzaliśmy się nawzajem i dobrze się razem bawiliśmy. Stopniowo lepiej poznałam Schulzendorf i 
nie czułam się tutaj tak obco, ponieważ zostałam przez wszystkich dobrze przyjęta. 
U nas można nawet uprawiad sport, np. piłkę nożną, tenis stołowy, piłkę ręczną, siatkówkę i 
gimnastykę.  Zdecydowałam się na jazdę wyczynową na rowerze i monocyklu oraz akrobatykę. 
Schulzendorf ma dwa kluby sportowe. Ja uczęszczam aktywnie do zarejestrowanego stowarzyszenia 
Schulzendorf.  
Gdy nic ciekawego się nie dzieje, spotykamy się czasami w centrum wsi, kupujemy lody w pobliskiej 
kawiarni i plotkujemy, jeździmy rowerami lub na rolkach oraz chodzimy na spacery. 
Dzieci i młodzież spotykają się chętnie na torze BMX i pokazują sobie nawzajem, co potrafią. W 
Schulzndorfie jest również klub kulturalny. Odbywają się w nim regularnie dyskoteki dla dzieci, które 
są coraz bardziej popularne. W każdy poniedziałek można tutaj razem z KJV – stowarzyszeniem dzieci 
i młodzieży wspólnie spędzid popołudnie z grami.  
Raz w roku odbywa się spotkanie skejtów, przy czym każdy otrzymuje medal. W tym roku zajęłam 
pierwsze miejsce w mojej grupie wiekowej.  
Mieszkaocy Schulzendorf są mili i zawsze otwarci na nowe pomysły. Życie w Schulzendorfie jest 
piękne, ciągle dzieje się coś nowego. Szczególnie piękne w Schulzendorfie są łąki, na których można 
się dobrze zrelaksowad.  
Niestety w Schulzendorfie nie ma zbyt wielu placów zabaw. Wkrótce jednak zostanie stworzony 
jeden plac, gdy tylko uda się pozyskad na to środki.  
Szkoła w Schulzendorfie jest inna niż pozostałe, tzn. bardziej kolorowa i przyjazna, nauka w tej szkole  
sprawia naprawdę dużo radości. Większośd nauczycieli jest miła i prowadzi lekcje w sposób 
zrozumiały nawet dla dzieci, które mają trudności w nauce. Nasza szkoła bierze udział w dużym 
projekcie, mianowicie klasy muzyczne dla Brandenburgii. Jestem w jednej z nich i uczę się gry na 
skrzypcach. Sprawia mi to dużą przyjemnośd. 
W marcu tego roku daliśmy duży koncert wiosenny, przed którym długo dwiczyliśmy. W naszej szkole 
można nauczyd się gry na instrumentach dętych, perkusyjnych i smyczkowych.  
Schulzendorf ma 7560 mieszkaoców. Sądzę, że jest to dosyd spora ilośd jak na wieś. Byd może kiedyś 
Schulzendorf stanie się miastem, to byłoby naprawdę super, nieprawdaż? 
Przedstawiłam wam krótko, w jaki sposób poznałam i pokochałam życie w Schulzendorfie.  
 
Emely Köhn (10 lat) 
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