
Unterstützung der grenzüberschreitenden Wspieranie współpracy
Zusammenarbeit transgranicznej

Projektnummer: ERN-PL-19.05.27-795

Begünstigter: Gmina Miejska Zgorzelec

Projektartner: Görlitzer Kulturservicegesellschaft 

mbH

Zeitraum: 01.07.2019 – 10.09.2019 

EFRE-Förderung: 6.973,96 EUR

Numer projektu: ERN-PL-19.05.27-795

Beneficjent: Gmina Miejska Zgorzelec

Partner projektowy: Görlitzer 

Kulturservicegesellschaft mbH

Okres realizacji: 01.07.2019 – 10.09.2019 

Dofinansowanie z EFRR: 6.973,96 EUR

Projektziel

Festigung der Zusammenarbeit zwischen

Einwohnern der Europastadt Görlitz-Zgorzelec

durch die Verbreitung des Gedankens der

europäischen Integration.

Cel projektu

Wzmocnienie współpracy pomiędzy mieszkańcami

Europa Miasta Zgorzelec/Görlitz poprzez promocję

idei integracji europejskiej.

Traditionelle Tanzakademie in der 
Europastadt Zgorzelec / Görlitz

Akademia Tańca Tradycyjnego w Europa 
Mieście Zgorzelec/Görlitz



Projektbeschreibung

Am 23. und 24. August 2019. Integration Auf dem

Boulevard Grecki in Zgorzelec fanden polnisch-

deutsche Tanzworkshops statt, polnische

traditionelle Tänze. Sie wurden von professionellen

Tänzern mit Live-Musik in Form von Gruppenarbeit

und Tanzpaaren dirigiert. Die Workshopteilnehmer

lernten die Regeln des Tanzens im Rhythmus von

Mazurka und Polka. Darüber hinaus hatten sie die

Möglichkeit, polnische ländliche und städtische

Werke aus der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts

zu hören und zu tanzen. Die Workshops endeten mit

einem gemeinsamen Tanz. Das Bühnenbild ist mit

Hilfe von Plattformen und Boden, Ton und

Beleuchtung sowie Dekorationen zu einem Open-

Air-Tanzraum geworden. Das Spiel fand im alten

urban-ländlichen Stil unter Beteiligung von zwei

traditionellen Musikbands statt, nämlich

"CzessBand" und der "Bonanza"-Band. 255

Teilnehmer aus Polen und 115 aus Deutschland

sowie rund 300 Zuschauer nahmen am Tanz teil.

Opis projektu

W dniach 23-24 sierpnia 2019r. na terenie Bulwaru

Greckiego w Zgorzelcu odbywały się integracyjne

polsko-niemieckie warsztaty taneczne, polskich

tańców tradycyjnych. Prowadzone one były przez

zawodowych tancerzy przy muzyce na żywo,

w formie pracy w grupie oraz parach tanecznych.

Uczestnicy warsztatów poznali zasady tańca

w rytmie mazurka i polki. Ponadto mieli okazję

posłuchać i zatańczyć do polskich utworów

wiejskich i miejskich z przełomu XIX i XX wieku.

Warsztaty zakończyły się wspólną zabawą

taneczną. Aranżacja scenograficzna, przy pomocy

podestów i podłogi, nagłośnienia i oświetlenia,

dekoracji stała się plenerową "salą" taneczną.

Zabawa odbywała się w starym miejsko-wiejskim

stylu z udziałem dwóch zespołów muzyki

tradycyjnej tj. " CzessBand" i zespołu "Bonanza".

W potańcówce udział wzięło 255 uczestników

z Polski i 115 z Niemiec oraz około 300 widzów.
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