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Projektziel

Die Vertiefung der grenzübergreifender

Zusammenarbeit zwischen den Behörden und

Bürgern des polnisch-sächsischen Grenzgebiets

durch Intensivierung der gemeinsamen Aktivitäten

im Bereich des Kulturlebe

Cel projektu

Pogłębianie transgranicznej współpracypomiędzy

instytucjami i mieszkańcami pogranicza polsko

-saksońskiego poprzez zintensyfikowanie

wspólnych działań w obszarze życia kulturalnego.

Lehmbrücken – polnisch-deutsche 
Treffen um den Lehm herum

Gliniane mosty – polsko-niemieckie 
spotkania wokół gliny
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Projektbeschreibung

Zu den Projektaktivitäten gehörten ein zweitägiger

Feuer-Workshop, ein dreitägiger Workshop über ein

Bräunungsrad und eine Farben Parade. Es handelte

sich um eine Parade von Tonfiguren, die am

Festival der Farben von Holi teilnahmen, in

speziellen Kostümen, die zuvor von den

Teilnehmern während des Workshops vorbereitet

und mit Ton und Farben bemalt worden waren. In

Übereinstimmung mit den Annahmen des Projekts

bezogen sich die Workshops symbolisch auf drei

Grundelemente des Keramikherstellungsprozesses:

Ton - Feuer - Farbe, und alle Aktivitäten waren ein

integraler Bestandteil des Bolesławiec

Keramikfestivals. An den Projektaktivitäten nahmen

234 Teilnehmer aus Polen und 122 aus Deutschland

teil, die die sogenannte " Lehmstadt". Es gab: Spiele

für die Jüngsten in speziellen, mit Lehmlava

gefüllten Becken, Körperbemalung mit Lehm und

das Kreieren von "Lehm"-Kostümen.

Opis projektu

W ramach działań projektowych przeprowadzono:

dwudniowe warsztaty ogniowe, trzydniowe

warsztaty toczenia na kole garcarskim, oraz Paradę

Kolorów. Była to parada glinianych postaci, która

dołączyła do Festiwalu Kolorów Holi,

w przygotowanych wcześniej specjalnych strojach

umalowanych gliną i farbami przez uczestników

w trakcie zajęć warsztatowych. Zgodnie

z założeniami projektu warsztaty nawiązały

symbolicznie do trzech podstawowych elementów

procesu wytwarzania ceramiki: Glina - Ogień

- Kolor, a wszystkie działania stanowiły integralną

część Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

W działaniach projektowych udział wzięło 234

uczestników z Polski i 122 z Niemiec, którzy bawili

się w tzw. „Glinianym miasteczku”. Odbyły się tam:

zabawy dla najmłodszych w specjalnych

basenach wypełnionych leiwem glinianym,

malowanie ciała gliną i tworzenie „glinianych"

strojów.


