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Projektziel

Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenar-

beit im Kulturbereich zwischen den Einwohnern

von Lubań und Miltitz

Cel projektu

Wzmocnienie współpracy partnerskiej na polu

kultury pomiędzy mieszkańcami Lubania i Miltitz

Aktiver Familientag im polnisch-
sächsischen Grenzland

Dzień Aktywnej Rodziny na pograniczu
polsko - saksońskim
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Projektbeschreibung

Teilnehmer des Projekts waren

Nichtregierungsorganisationen und informelle

Gruppen aus Polen, aus dem Kreis Lubań und aus

Deutschland, Miltitz. An der Veranstaltung nahmen

250 Personen aus Polen und 112 Personen aus

Deutschland. Das Programm der Veranstaltung

umfasste die aktive Präsentation an Ständen und

Bühnen in Form von Happenings sozialer, kultureller

und sportlicher Aktivitäten lokaler Bürgerinitiativen,

Aktivisten und Künstler. Bei der Veranstaltung

konnte man die kostenlosen Festivalattraktionen

nutzen, darunter die durch die Straßen von Lubań

fahrende Bahn. Kunsthandwerks und

Keramikworkshops sowie Aufführungen auf der

Bühne erfreuten sich an großem Interesse. Die

Veranstaltung stärkte den Kontakt zum deutschen

Partner. Sie führte auch zur Förderung und

Verbreitung von Wissen über die Aktivitäten von

Organisationen und Verbänden, die sich beim

Picknick präsentierten. Auch die am Projekt

beteiligten Städte Lubań und Miltitz wurden

gefördert, wodurch ein kooperationsoffenes,

aktives und zum Wohle der Einwohner handelndes

Bild dieser Orte geschaffen wurde.

Opis projektu

Uczestnikami projektu były organizacje

pozarządowe i grupy nieformalne z Polski, z terenu

powiatu lubańskiego i z Niemiec Miltitz.

W wydarzeniu wzięło udział 250 osób z Polski i 112

osób z Niemiec. W programie wydarzenia znalazła

się aktywna prezentacja na stoiskach oraz scenie

w formie happeningów działalności społecznej,

kulturalnej i sportowej lokalnych społeczników,

działaczy i artystów. Na imprezie można było

korzystać z bezpłatnych atrakcji festynowych,

w tym kolejki jeżdżącej ulicami Lubania. Wielkim

zainteresowaniem cieszyły się warsztaty

rękodzielnicze i ceramiczne oraz występy na

scenie. Wydarzenie wpłynęło na umocnienie

kontaktu z niemieckim partnerem. Przełożył się

również na promocję i upowszechnienie wiedzy

o działalności organizacji i stowarzyszeń, które

zaprezentowały się na pikniku. Promocję zyskały

również miasta Lubań i Miltitz, które zaangażowały

się w projekt, co ma przełożenie na wykreowanie

obrazu miejscowości otwartych na współpracę,

aktywnych i działających na rzecz mieszkańców


