
Piknik w ramach projektu Moja Mała Ojczyzna 

W piątek 8 czerwca 2018 roku do Bukowca dotarli uczniowie jeleniogórskich szkół średnich. Na dobry
początek  zostali  podwiezieni  autobusami  do  Mysłakowic  by  stamtąd  powędrować  pieszo  przez
Mrowiec  do  parku  w Bukowcu.  Pogoda  była  wyśmienita  więc  nie  było  problemów
z przeprowadzeniem wielu ciekawych konkursów. Przede wszystkim w ramach akcji „Jak nie czytam,
jak  czytam”  pokazanie,  że  czytać  książki  można  wszędzie,  zarówno  w domu  jak  i na  świeżym
powietrzu.  Nie  ważne  było  także  w jakiej  pozie.  Uczniowie  jak  i nauczyciele  pokazali,  że  czytać
ciekawą pozycję  można  na  siedząco,  leżąc  czy  stojąc.  Ważne  było  tylko  to  by  książka,  po  którą
sięgnęliśmy była dla nas interesująca.
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Głównym organizatorem projektu Moja Mała Ojczyzna jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych
w Jeleniej  Górze  oraz  osobiście  Katarzyna  Pitera.  Do  zorganizowania  spotkania  w Bukowcu
przyłączyła  się  Regionalna  Pracownia  Krajoznawcza  Karkonoszy  działająca  w Związku  Gmin
Karkonoskich. Finansowo projekt wspiera Urząd Miasta Jelenia Góra. 

Młodzież najwięcej energii włożyła w naukę tańca. Dzięki staraniom prowadzącego część artystyczną
można było spalić kalorie, które zostały dostarczone organizmowi w ramach przygotowanego przez
uczniów Handlówki posiłku. 

Podsumowaniem spotkania  było  wręczenie  nagród  uczestnikom poszczególnych  konkurencji  oraz
podziękowania osobom bez których nie byłoby możliwe przeprowadzenie piątkowego spotkania.

Największym  jednak  zainteresowaniem  cieszył  się  występ  twórców  utworu  przyjętego  za  hymn
projektu. Oto jego słowa napisane przez Małgorzatę Pawlak:

Choć świat wielki rozpościera się dokoła
Choć podróże nas czekają zakręcone
Tu horyzont wykreślony gór falbanką
Stąd pod górę się wyjeżdża w każdą stronę.

Ref. Choć kręci nas świat szeroki
        Każdy z nas chyba to przyzna:
        Mój dom otoczony górami 
        To moja mała ojczyzna.

Rozlecimy się po świecie niczym ptaki,
Każdy chętnie w podróż życia się wybierze,
Lecz wrócimy do ojczyzny naszej małej,
Gdzie po płaskim w żadną stronę się nie dojdzie.
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