
Kultur    Bildung    Wissen Kultura Edukacja Wiedza

Projektnummer: ERN-PL-20.05.12-1029 

Begünstigter: Bolesławiecki Ośrodek Kultury -

Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Projektpartner: Schlesisch-Oberlausitzer 

Museumsverbund gGmbH Görlitz

Zeitraum: 01.06.2021-30.09.2021

EFRE-Förderung: 14 731,08 EUR

Numer projektu: ERN-PL-20.05.12-1029 

Beneficjent: Bolesławiecki Ośrodek Kultury -

Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Partner projektowy: Schlesisch-Oberlausitzer 

Museumsverbund gGmbH Görlitz

Okres realizacji: 01.06.2021-30.09.2021

Dofinansowanie z EFRR: 14 731,08 EUR

Projektziel

Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit zwischen Institutionen und 

Bewohnern der sächsisch-polnischen 

Grenzregiondurch die Intensivierung von 

gemeinsamen Aktivitäten im kulturellen Leben.

Cel projektu

Pogłębianie transgranicznej współpracy

pomiędzy instytucjami i mieszkańcami

pogranicza polsko - saksońskiego poprzez

zintensyfikowanie wspólnych działań w obszarze

życia kulturalnego.

Keramikstadt - polnisch-deutsche 
Kunstworkshops

Ceramiczne miasto - polsko niemieckie
warsztaty sztuk plastycznych
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Projektbeschreibung

Im Rahmen von dem Projekt, das vom 20.bis zu

dem 22.August 2021 stattfand, wurde eine Rheie

von Workshops, Projektmaßnahmen in Bunzlau

durchgeführt. An Workshops konnten alle

Altersgruppen teilnehmen: Kids, Jugend,

Erwachsene und Senioren.

Die Teilnehmer konnten die Gelegenheit dazu

haben, neue Möglichkeiten zu entdecken, wie man

kreativ freie Zeit verbringen kann, unter anderen

indem sie an der Drehscheibe getöpfert haben,

Arbeiten gemalt haben, Masken gestaltet,

Schlaginstrumente gespielt haben und auch indem

sie während der Trommel-Workshops ihre Barrieren

überwinden und sich mit anderen integrieren

konnten. An den Workshops nahmen direkt 180

Personen (darin 60 deutsche und 120 polnische

Teilnehmer) teil.

Opis projektu

W ramach projektu od 20 do 22 sierpnia 2021r

został przeprowadzony cykl działań projektowych

w Bolesławcu. Warsztaty skierowane były do

wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży,

osób dorosłych i seniorów.

Uczestnicy mieli okazję doświadczyć nowych

możliwości twórczego spędzenia czasu w postaci

m.in. warsztatów tworzenia na kole garncarskim,

rzeźbienia w glinie, malowania, projektowania

masek oraz grania na instrumentach perkusyjnych,

lecz również przełamania własnych barier

i nawiązania więzi integracyjnej z innymi

uczestnikami podczas warsztatów bębniarskich.

W warsztatach wzięło bezpośredni udział 180 osób

(w tym 60 uczestników z Niemiec i 120 z Polski).


