
                                                     

         

Angestrickt für das Jubiläum 

Stricken ist altmodisch und nur etwas für Omas – das war einmal! Heute sieht man des 

Öfteren junge Frauen in Cafés oder Parks, die sich der Strickkunst widmen. Stricken ist 

Trend.  

Das Jahr 2016 ist ein Jubiläumsjahr, vor 25 Jahren wurde der Nachbarschaftsvertrag 

unterschrieben und der Verband der deutschen sozial – kulturellen Gesellschaften gegründet 

Wir haben uns zum Ziel gemacht diese Jubiläen etwas bunter zu gestalten. Was dazu 

gebraucht wird sind einzig Wolle, Nadeln und strickfreudige Teilnehmer.  

So ist es geplant z.B. Kissen, Schalls oder andere Werke in deutschen und polnischen 

Nationalfarben anzufertigen. Die möchten wir dann am Sonntag, den 04. September 2016 

während des „Tages der offenen Tür“ präsentieren.  

Alle Interessierten, die sich tatkräftig an diesem Vorhaben beteiligen möchten, sind ganz 

herzlich willkommen. Sie können gern etwas zu Hause stricken und an uns schicken. Wer das 

Strickprojekt zusätzlich unterstützen möchte, kann mit einer Wollspende weiterhelfen. Egal 

ob dünn oder dick hauptsächlich: schwarz, rot, gold (gelb) und weiß – willkommen ist jedes 

Wollknäuel. 

 

 

Wir freuen uns über jeden, der Lust hat mitzumachen. Anmelden kann man sich beim VdG 
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Dzierganie z okazji jubileuszu 

 

Dzierganie to zajęcie staromodne i tylko dla babć – tak było kiedyś! Dziś co raz częściej 

można zobaczyć młode kobiety które w kafejkach lub parkach poświęcają się sztuce 

dziewiarskiej. Robić na drutach to jest trend. 

Rok 2016 jest rokiem jubileuszowym, 25 lat temu została podpisana umowa o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i został założony Związek Niemieckich Stowarzyszeń 

Społeczno– Kulturalnych w Polsce. 

Jako cel postanowiliśmy ten jubileusz uczcić bardziej kolorowo. Jedyne co do tego jest 

potrzebne to wełna, igły i uczestnicy chętni do dziergania. 

Zaplanowano zrobić np. poduszki, szaliki lub inne dzieła w barwach narodowych Niemiec i 

Polski. Chcielibyśmy je później zaprezentować w niedzielę 04 września 2016 podczas „Dnia 

Otwartych Drzwi”. 

Wszyscy zainteresowani, którzy chcą się zaangażować w to przedsięwzięcie, są bardzo mile 

widziani. Możecie coś w domu wydziergać i przysłać do nas swoją pracę. Ponadto, osoby 

które chciałyby wesprzeć projekt dziewiarski, może pomóc darowizną w postaci wełny, 

cienka lub gruba, głównie: czarna, czerwona, złota (żółta) i biała.  

 

Zapraszamy każdego, kto ma chęć się przyłączyć. Zgłosić się można do  
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