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Projektziel

Vertiefung der etablierten grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit, indem die Bewohner sich treffen

und die im polnisch-sächsischen Grenzland

gepflegten Weihnachtstraditionen kennenlernen

können.

Cel projektu

Pogłębianie nawiązanej współpracy

transgranicznej poprzez umożliwienie

mieszkańcom wspólnych spotkań i poznawania

tradycji świątecznych kultywowanych na

pograniczu polsko-saksońskim.

Sulikower Tannenbaum. 
Weihnachtstradition im Polnisch
-Sächsichen Grenzgebiet

Przy sulikowskiej choince. Tradycje 
świąteczne na pograniczu polsko
-saksońskim



Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts fand auf dem Sulikowski

-Markt ein Weihnachtsmarkt mit 124 Teilnehmern

aus Polen und 90 aus Deutschland statt. Der

Höhepunkt war die Beleuchtung der Lichter eines

Weihnachtsbaumes im Mittelpunkt des

Marktplatzes. Für die festliche Stimmung sorgten

auch die Lichtbeleuchtungen am Marktplatz, auf

denen die Teilnehmer Musik und

Gesangsdarbietungen sehen konnten - gemeinsam

Weihnachtslieder und Pastorale singen, an

Wettbewerben und Spielen teilnehmen, ein Foto in

einer Fotokabine machen, Kunsthandwerk lokaler

Aussteller kennenlernen und assoziative Gerichte

probieren konnten die Ferienzeit in Polen und

Deutschland. Es gab auch ein Orchester von

Blasinstrumenten, das das Weihnachtsrepertoire

präsentierte. Der deutsche Projektpartner bereitete

ein Geschenk für polnische Teilnehmer vor - einen

traditionellen Weihnachtskuchen.

Opis projektu

W ramach projektu na sulikowskim rynku odbył się

Jarmark Świąteczny, w którym udział wzięło 124

uczestników z Polski i 90 z Niemiec. Jego

kulminacyjnym punktem było zaświecenie

światełek na choince ustawionej w centralnym

punkcie rynku. Świątecznego nastroju dostarczyły

też iluminacje świetlne zdobiące Rynek, gdzie

uczestnicy mogli oglądać występy muzyczne

i wokalne – włączając się do wspólnego śpiewania

kolęd i pastorałek, brać udział w konkursach

i zabawach, zrobić okolicznościowe zdjęcie

w fotobudce, poznać rękodzieła prezentowane

przez lokalnych wystawców, degustując potrawy

kojarzące się z okresem świątecznym w Polsce

i Niemczech. Wystąpiła również orkiestra

instrumentów dętych, prezentująca świąteczny

repertuar. Niemiecki partner projektu przygotował

podarunek dla polskich uczestników - tradycyjny

kołacz świąteczny.
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