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Thema:Deutschland – Reiseland/Niemcy, kraj wielu atrakcji turystycznych.

To już nasze ostatnie spotkanie. Wkraczacie w kolejny etap swojego życia. Mam nadzieję, że wielu z Was będzie 
kontynuować przygodę z językiem niemieckim i wykorzysta go potem również w życiu zawodowym.
Niemcy, to nie tylko język, to również kraj atrakcyjny turystycznie. I jeśli nawet tego lata podróże nie będą możliwe, to 
przyjdzie na pewno taki czas, że będziemy mogli swobodnie się przemieszczać, a wtedy warto zajrzeć do Niemiec, 
ponieważ każdy region tego kraju oferuje wiele atrakcji. A oto Niemcy w telegraficznym skrócie:

https://pl-pl.facebook.com/deutschland.de 

Na koniec chciałam Wam bardzo podziękować za Waszą pracę, wytrwałość i zaangażowanie, a życzenia dla Was 
przekazuję w postaci piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=BSuy700SWZ4&list=RDBSuy700SWZ4&start_radio=1&t=0&t=0&t=0

Załączam tłumaczenie tekstu piosenki:
Jeśli zapytasz mnie: „Dokąd to zmierza?                          

Gdzie tkwi sens i dlaczego tu jesteśmy? ”

Nie mam pojęcia, jeśli mam być szczera                            

Mój sens tkwi w tobie

Życzę ci, żebyś coś w sobie rozpalił i się rozpędził

I poznał swoje mocne i słabe strony

Życzę ci, żebyś się odkrył i przyznał się

I nazywał rzeczy po imieniu

Życzę Ci wszelkiego szczęścia tego świata

żeby zwracało się do ciebie jeszcze przez długi czas

Życzę ci odwagi i zaufania do siebie

I nie bój się zadawać niewłaściwych pytań

Życzę ci byś się nie bał i byś nie był gruboskórny

Życzę ci miłości, która przetrwa

Jeśli przed samym sobą o czymś tak bardzo marzysz

Tak bardzo, że aż ”gryziesz swój ołówek”

Nie boisz się niczego, bo nie znasz niczego złego

I wierzysz tylko w dobro

I życzę Ci, abyś niczego nie przeoczył i niczego nie żałował

I zawsze cieszył się na jutro

Życzę ci dobrego przyjaciela, który jeśli się coś nie pójdzie

Pozostanie po twojej stronie

Życzę Ci wszelkiego szczęścia tego świata

żeby zwracało się do ciebie jeszcze przez długi czas

Życzę ci odwagi i zaufania do siebie

I nie bój się zadawać niewłaściwych pytań

Życzę ci byś się nie bał i byś nie był gruboskórny

Życzę ci miłości, która przetrwa!

SCHÖNE UND GESUNDE SOMMERFERIEN!!!

Anna Maziarz
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