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Projektziel

Entwicklung und Unterstützung der Entwicklung der

Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden auf

beiden Seiten der Grenze, und gemeinsame

Verbesserung der sozialen, kulturellen und

sprachlichen Beziehungen.

Cel projektu

Rozwój i wspomaganie rozwoju współpracy

pomiędzy społecznościami po obu stronach

granicy oraz wspólna poprawa stosunków

społecznych, kulturalnych i językowych.

Fest des Muskauer Parks 2019 Święto Parku Mużakowskiego 2019 



Projektbeschreibung

Am 25. Mai fand das Muskauer Park Festival statt,

das jedes Jahr viele Touristen nach Łęknica lockte.

Unter anderem erwarteten die Teilnehmer des

Festivals viele Attraktionen sie hatten die

möglichkeit an kunstworkshops teilzunehmen -

Töpferei malen. Für die Kleinsten wurde eine

Schminkecke geschaffen. Sehr beliebt war auch

der Workshop zum Thema Gold. "Offener

Flechtgarten", in dem sowohl Kinder als auch

Erwachsene ihre eigenen Körbe, Tabletts und

Weidenkörbe bauen konnten. Während des Festes

im Muskauer Park gab es auch Live-Musik. Die

polnische Band "Mate" und die deutsche Band

"Ferdinand Büchner Trio" spielten. 188 Personen aus

Polen und 143 aus Deutschland nahmen an den

Projektaktivitäten teil.

Opis projektu

25 maja odbyło się Święto Parku Mużakowskiego,

które jak co roku przyciągnęło do Łęknicy

mnóstwo turystów. Na uczestników święta czekało

wiele atrakcji, m. in. mieli okazję wziąć udział

w warsztatach plastycznych - malowania

ceramicznych kubków. Dla najmłodszych powstał

kącik malowania twarzy. Dużym powodzeniem

cieszył się też warsztat pn. „Otwarty ogródek

plecionkarski”, na którym dzieci jak i dorośli mogli

stworzyć własnoręcznie koszyczki, tacki i donice

z wikliny. Podczas Święta Parku Mużakowskiego nie

zabrakło również muzyki na żywo. Wystąpił polski

zespół „Mate” oraz niemiecki zespół „Ferdinand

Büchner Trio". W działaniach projektowych wzięło

udział 188 osób z Polski i 143 z Niemiec.
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