
25 kwietnia czteroosobowa delegacja „Sztubaka”  miała 
okazję uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich organi-
zowanych przez „Kurier Szczeciński” w zoo w Ueckermünde 
(Niemcy). Początek wycieczki rozpoczął się wyjazdem do Szcze-
cina, gdzie miała miejsce zbiórka wszystkich uczestników- 
przedstawicieli gazetek szkolnych z naszego województwa. Orga-
nizatorzy zadbali o wygodną podróż nowym autokarem, ugościli 
nas obiadem i słodkim poczęstunkiem. Na miejscu- w Ueckermü-
nde przygotowali wiele atrakcji. 

 

ZOO inne niż wszystkie 

  Chciałbym  opowiedzieć, dlaczego warto wybrać się do niemieckiego Ueckermünde. Przede wszyst-
kim to nie jest typowy ogród zoologiczny. Najbardziej moją uwagę przykuło to, że wędruj ąc po jego terenie, 
można wchodzić do klatek różnych zwierząt 
np. danieli, kóz lub małp. Jest to bardzo 
ciekawe, ponieważ przyglądamy  się zwie-
rzętom z bliska, możemy je pogłaskać  i nawet 
nakarmić. W zoo znajdują się gatunki zwierząt 
pochodzące z wielu kontynentów. Pobyt w nim 
to znakomita lekcja zoologii. Jedną z wielu 
atrakcji jest np. dwuletni, łagodny karp, 
którego można było dotknąć i pogłaskać.   

Zwierzyniec wart jest odwiedzenia 
także przez małe dzieci, dla których wybudo-
wano trzy place zabaw. W jednym z nich 
znajduje się „małpi gaj”. Wej ście do niego 
zapiera dech w piersiach, dlatego że można 
przejść kilka metrów nad klatk ą małp, a „ścianki”  kładki nad wybiegiem tworzą liny. Na placu jest także 
wiele innych rozrywek, takich jak huśtawki, wielkie zjeżdżalnie lub kręcące się koło do balansowania. Z 
atrakcji tych korzysta bardzo dużo dzieci, a na ich buziach widać, że zabawa sprawia im ogromną radość. 
My też się świetnie bawiliśmy. 

W ogrodzie zoologicznym jest także restauracja, która rzadko występuje w obiektach o takim przeznacze-
niu. W jadalni ustawiono klatkę z pięknymi, różnokolorowymi motylami, które są najmłodszymi mieszkań-

cami zoo. Salę restauracyjną podzielono 
na kilka zacisznych kącików. Jest wśród 
nich kabina „Kapitana Nemo”,  na 
ścianach której zamontowano akwaria z 
różnymi rybami. W tak świetnej scenerii 
posiłek smakuje wyśmienicie i powoduje, 
że chce się kontynuować wyprawę.  

  Na końcu wycieczki po ogrodzie 
można udać się do kasy, gdzie znajduje 
się sklep z pamiątkami. Zaopatrzony jest 
w wiele figurek, maskotek i innych wspa-
niałych drobiazgów, które po powrocie 
do domu przypomną nam chwile 
spędzone w Ueckermünde. 



  Ciekawe miejsca, obcowanie ze zwierzętami i różne atrakcje sprawiają, że ogród ten warto jest od-
wiedzić nawet kilka razy. Dyrektor zoo - pani 
Katrin Töpke zapewniła nas, że ilość zwierząt z 
roku na rok będzie się powiększać i zapraszała  
do kolejnej wizyty. Duże znaczenie dla nas 
Polaków ma fakt, że oprócz zwiedzania można 
uczestniczyć w lekcji przyrody i to prowadzonej 
w języku polskim, ponieważ w zoo pracują także 
nasi rodacy.                                                                                                                                                     

                                                     Oskar Druszcz 

            W Ueckermünde podobało mi się przede 
wszystkim to, że można w nim karmić zwierzęta. 
Oczywiście tylko jedzeniem zakupionym na mie-
jscu w specjalnych automatach umieszczonych 
na trasach spacerowych. Pokarm podaje się w 
formie sprasowanych ,,tabletek’’. Kozy, lamy, 

osły, zebry, owce czy kuce jedzą to z zachwytem, łykając w całości. Miło jest tak blisko obcować ze zwierzę-
ciem, chociaż nie każdy ma odwagę, by podać mu na swojej dłoni pokarm. 

W ogrodzie zoologicznym są również i 
takie zwierzęta, które stale przebywają w kla-
tkach np. lwy, psy dingo, wilki  i zwiedzający nie 
mają do nich bezpośredniego dostępu. Na terenie 
zoo znaleziono też miejsce  na świetny plac zabaw 
dla małych i dużych. Dzieci mogą sprawdzić 
swoją sprawność na ruchomym kole, obserwo-
wać małpy z  wiszącego mostu i zjechać po krętej 
zjeżdżalni. 

Ze wszystkich mieszkańców ogrodu mnie 
najbardziej podobały się  wielkie małpy - 
mandryle  z kolorowymi pyskami oraz lemury.  
Zoo w Ueckermünde jest naprawdę bardzo 
interesujące, dlatego warto tam pojechać, zoba-
czyć piękne okazy zwierząt, pożytecznie i cie-
kawie spędzić czas.                                                                                                                                                   

                               Oskar Wiśniewski 


