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Projektziel

Stärkung und Intensivierung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde
Zgorzelec und dem Landkreis Görlitz durch
gemeinsame Feierlichkeiten zum „Grenz-
überschreitenden Brotfest”.

Cel projektu

Zacieśnienie i intensyfikacja współpracy transgranicznej
pomiędzy Gminą Zgorzelec i Powiatem Görlitz poprzez
wspólne obchody uroczystości "Transgraniczne Święto
Chleba”.

Grenzüberschreitendes Brotfest Transgraniczne Święto Chleba



Projektbeschreibung

Am 04.09.2021 fand das "Grenzüberschreitende Brotfest"
statt. Am 14.10.2021 und am 18.10.2021 fanden dann
Ausstellungen statt, die das "Grenzüberschreitende
Brotfest„. Gemeinsam Spaß zu haben, hat sich als eine
der besten Möglichkeiten erwiesen, Beziehungen
zwischen Nachbarn aufzubauen. Es gab kulinarische
Vorführungen traditioneller Gerichte und Wettbewerbe
für den "schönsten Kranz, Brotinspirationen" und den
"leckersten Mohnkuchen". Es gab auch eine
Präsentation von Brotständen, die von Bäckereien aus
Polen und Deutschland vorbereitet wurden. Die Feier
war sowohl für die polnischen als auch für die

deutschen Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis.
Dank des Projekts hatten die Bewohner des
Fördergebiets die Möglichkeit, polnische und deutsche
Traditionen zu erleben. Die Zahl der Teilnehmer an der
Veranstaltung betrug 200 (130 PL und 70 DE), während
sich die Zahl der Teilnehmer an den in den
Räumlichkeiten des Begünstigten und des
Projektpartners organisierten Ausstellungen auf 40
Personen (35 PL und 5 DE) belief.

Opis projektu

W dniu 04.09.2021 r. odbyło się "Transgraniczne Święto
Chleba" . Następnie 14.10.2021 r. i 18.10.2021 odbyły się
wystawy podsumowujące "Trangraniczne Święto
Chleba". Wspólna zabawa okazała się z jedną z
lepszych form w nawiązaniu relacji między sąsiedzkich.
Odbyły się kulinarne pokazy dań tradycyjnych oraz
konkursy na "najpiękniejszy wieniec, inspiracje
chlebowe" i "Najsmacznieszy makowiec". Odbyła się
również prezentacja stoisk chlebowych
przygotowanych przez piekarnie z Polski i Niemiec.
Uroczystość była niezapominanym przeżyciem zarówno
dla polskich jak i niemieckich uczestników. Dzieki

projektowi mieszkańcy obszaru wsparcia mieli okazję
do obcowania z polską jak i niemiecką tradycją.
Liczba uczestników wydarzenia wyniosła 200 osób (130
PL i 70 DE), natomiast liczba uczestników wystaw
zorganizowanych w siedzibie beneficjenta oraz partnera
projektu wyniosła 40 osób (35 PL i 5 DE).
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