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O výstavě 

Výstava představuje lidi – od žáků až po seniory – ze sasko-polsko-českého 

příhraničí a vypráví jejich skutečné osobní příběhy, které se otevírají sousedním 

jazykům polštině a češtině a kultuře sousedů. Dozvíte se např. jak mistr pekař Armin 

Hübner zvládl díky své zvědavosti, znalosti tradice a otevřenému srdci příchod do 

polského sousedství, nebo jak mladá Anna Käsche strávila nejprve jako dobrovolnice 

rok v Ústí nad Labem a mezitím si našla v Čechách druhý domov. 

Výstavou chceme ukázat, jak rozdílné jsou zcela osobní motivy jednotlivých lidí, učit 

se polštinu nebo češtinu, a jaké rozmanité šance a přidané hodnoty z toho pro ně  

mohou v příhraničí plynout. Výstava chce poskytnout podněty a dodat odvahu k 

tomu, vydat se také na cestu a využít potenciály našeho sousedství s Polskem a 

Čechami. 

Sousedé?Jazyk! – Příběhy z příhraničí je společným projektem Saské zemské 

kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa) a Společnosti pro rozvoj 

Dolnoslezské Horní Lužice s r.o. (ENO). 

Kontaktní osoba:  

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů  

c/o zemský úřad Görlitz 

Bahnhofstr. 24 | 02826 Görlitz 

Telefon: +49 (0)3581- 663 9307 

E-Mail: nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de 
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Pokyny k vypůjčení 
 

Za vypůjčení se nevybírají žádné poplatky. Případné nákladyna přívoz a odvoz 

materiálu hradí vypůjčovatel(Odvoz výstavního materiálu na vlastní náklady je 

možný.) 

Výpůjčovatel odpovídá za   vypůjčení a vrácení  materiálu. To potvrzuje svým 

podpisem u vypůjčeného materiálu na formuláři o vypůjčení. Všechny jednotlivé části 

výstavy naleznete v přiložených informacích k výstavnímu inventáři.  

Za poškození popř. odcizení jednotlivých částí výstavy, které vzniknou během doby 

vypůjčení, ručí vypůjčovatel.   

Při vrácení vypůjčených materiálů by měly být všechny jednotlivé části zabaleny tak, 

jak byly předány. Detaily se dozvíte v pokynech k sestavení a rozebíraní materiálu.  
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