
 
Paula i jej rodzinna miejscowośd Schulzendorf 
 
Cześd, mam na imię Paula i od moich narodzin w 2002 roku mieszkam w przepięknym Schulzendorfie. 
Schulzendorf leży na obrzeżach Berlina, wśród zieleni, blisko nowego lotniska BER Schönefeld. 
Mój Schulzendorf  ma 638 lat. Liczba mieszkaoców wynosi teraz 7600 osób, ale jest ich coraz więcej i 
buduje się dużo nowych domów z pięknymi ogrodami.  
W roku 2004 zaczęła się moja codziennośd. Ponieważ moi rodzice pracowali, musiałam byd gdzieś 
ulokowana w ciągu dnia. Zajęli się mną moi opiekunowie Dorita i Bernd. Oni byli bardzo mili, ale 
pomimo tego przez pierwsze tygodnie tylko płakałam. Szybko dowiedziałam się, że nie mogło mi się 
zdarzyd nic lepszego. Dzieci miały duży ogród do zabawy, graliśmy razem i każdego dnia dostawaliśmy 
samodzielnie przygotowane posiłki.  
W wieku 3 lat poszłam do przedszkola „Natura”. Było małe, ale fajne. Było nas ok. 25 dzieci, 
spędzaliśmy dużo czasu na łonie przyrody i mieliśmy własną zagrodę dla koni. Raz w tygodniu 
czyściliśmy kucyki, sprzątaliśmy łajno i oczywiście jeździliśmy konno. To był czas, którego nigdy nie 
zapomnę. W 2009 roku zaczęło się poważne życie – rozpoczęłam naukę w szkole. Gdy tam szłam 
miałam motyle w brzuchu. Byłam bardzo zaskoczona moją szkołą. Jest bardzo kolorowa i ma wiele 
możliwości do zabawy na przerwach. Jest tam trampolina, boisko do piłki nożnej, drabinka, huśtawki i 
duża piaskownica. Szkoła jest moim ulubionym miejscem w Schulzendorfie. Poznałam tam wiele 
nowych dzieci i nauczycieli. Na tym samym terenie znajdowała się świetlica, w której się mną 
opiekowano po szkole. Budynek świetlicy podzielony był na sale tematyczne, np. sala muzyczny, sala 
do odpoczynku, sala teatralna, sala do zabaw, sala do majsterkowania i kuchnia. Każde dziecko mogło 
chodzid tam, gdzie miało ochotę. Podczas ładnej pogody zawsze byliśmy na placu zabaw na dworze. 
Zarówno w szkole, jak i w świetlicy była duża oferta różnych kółek zainteresowao. Zdecydowałam się 
najpierw na kółko teatralne i taneczne w świetlicy.  
Na kółku teatralnym wymyślaliśmy razem z naszą opiekunką ze świetlicy Anke samodzielne sztuki i 
dwiczyliśmy tygodniami. Każdego roku grałam główną rolę. Sprawiało mi to dużą radośd. Do kwietnia 
każdego roku wszystko musiało już byd perfekcyjnie przygotowane, ponieważ wtedy odbywały się 
przedstawienia. Graliśmy nasze sztuki w hali wielofunkcyjnej dla innych dzieci ze szkoły i przedszkoli 
oraz dla naszych rodziców i krewnych. Występowaliśmy również w innych szkołach oraz w domu 
spokojnej starości. Najważniejszym punktem jednak był zawsze nasz występ tydzieo przed 
Wielkanocą w starym kościele patronackim w starej wiosce w Schulzendorfie. Jest to prastary kościół. 
Dzięki naszym występom zbieraliśmy datki na jego odbudowę.  
Na kółku tanecznym trenowaliśmy równie ciężko. Występowaliśmy na wszystkich szkolnych 
imprezach. Największą radośd sprawiały nam występy na szkolnych festynach, w których brały udział 
polskie oraz czeskie dzieci z naszych miast partnerskich. Te festyny każdego roku były piękne i 
zachwycały wszystkie dzieci.  
Główną atrakcją były nasze występy taneczne szkolnego kółka tanecznego w okresie Bożego 
Narodzenia na rynku w centrum Schulzendorf. Nowe centrum wsi było gotowe w 2009 roku. Znajduje 
się tam ratusz z zarządem gminy, kasą oszczędnościową, sklepami, fryzjerem, apteką, restauracjami, 
dentystką, fizjoterapią, kioskiem z gazetami i punktem lotto, sklepem papierniczym, w którym można 
znaleźd wszystko, co jest potrzebne do szkoły.  
Na początku grudnia wszystkie sklepy i stowarzyszenia z Schulzendorf zorganizowały rynek 
świąteczny. Bezpośrednio przed ratuszem stanęła wielka choinka, która każdego roku jest strojona 
przez inną grupę dzieci z Schulzendorf. Postawiono dużo pięknych stoisk, przy których można było 
kupid drobne prezenty na Gwiazdkę i coś dobrego do jedzenia. Burmistrz otworzył rynek poprzez 
zapalenie oświetlenia choinki oraz krótką przemową. Potem wystąpił chór z Schulzendorf i zaśpiewał 
piękne kolędy. Nasza grupa taneczna była następna. Dobrze się bawiliśmy i zebraliśmy duży aplauz.  
Później udzielałam się w kółku musicalowym prowadzonym przez panią Susanne Grünes. Pierwszym 
musiacalem było „Magiczne drzewko marzeo” Reinharda Lakomego i Moniki Erhard. Oboje odwiedzili 
nas podczas prób i udzielili nam wielu wskazówek. Po wielu próbach oraz dzięki dużej cierpliwości 
pani Grünes wystawiliśmy musical w grudniu 2011 z udziałem 300 dzieci ze szkoły podstawowej z 



Schulzendorf w hali sportowej i hali wielofunkcyjnej. Monika Erhard była na przedstawieniu. To był 
olbrzymi sukces. Niestety Reinhard Lakomy zmarł w tym roku.  
Następny Musical „Ausgetickt” po wielu próbach był gotowy w listopadzie 2012. Był on niestety 
wystawiany tylko przez dzieci z kółka musicalowego. Próba generalna odbyła się w miejscu zwanym 
„Butze” – jest on miejscem kulturalnym, w którym spotykają się mieszkaocy Schulzendorfu i znajduje 
się ono naprzeciw placu sportowego. Na dziedziocu naszej szkoły odbyło się przedstawienie przed 
dużą publicznością i znowu odniosło duży sukces.  
We wrześniu 2012 roku moja klasa została klasą muzyczną. Miałam przez to nowy obowiązek. Trzy 
razy w tygodniu musiałam uczyd się gry na skrzypcach. Chłopcy z naszej klasy na początku uważali to 
za głupie, ale teraz wszyscy grają z zachwytem. W grudniu 2012 roku wszystkie klasy muzyczne 
zagrały świąteczny koncert w naszej hali. Mój tata oraz inni rodzice mieli łzy w oczach. To było 
naprawdę wspaniałe. Wiekszośd chłopców z mojej klasy gra w piłkę nożną w klubie sportowym z 
Schulzendorf. Oni trenują dwa razy w tygodniu na pięknym boisku naprzeciwko „Butze”. Trawa jest 
bardzo zadbana oraz jest tam restauracja, w której można dostad coś do jedzenia i picia. W weekendy 
odbywają się mecze na punkty i puchary. Ponieważ jestem bardzo wysportowana i interesuję się 
piłką nożną, przyglądałam się często treningom i kibicowałam chłopakom. Niestety w Schulzendorfie 
nie ma damskiej drużyny piłki nożnej. Dlatego w czerwcu 2013 dołączyłam do takiej drużyny w 
Schmöckwitz/Eichwalde. Miałam już mój pierwszy mecz na puchary i kilka meczy na punkty. Niestety 
do tej pory zawsze przegrywaliśmy. Nasza drużyna jeszcze razem nie grała, ale wkrótce to się zmieni. 
Praktyka czyni mistrza.  
W czasie gdy nie taoczę, nie gram w teatrzykach ani musicalach, nie gram w piłkę nożną ani na 
instrumencie, uczę się pilnie do szkoły, spotykam się z przyjaciółmi, chodzę z psem na spacer oraz 
jeżdżę na rowerze i waveboardzie przez Schulzendorf.  
 
Kocham Schulzendorf i chciałabym tu mieszkad tak długo, jak to będzie możliwe.  
 
Cześd, Paula. 
 
 
 
 
  


