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Projektziel

Erhöhung und Weiterentwicklung der touristischen
Attraktivität in der deutsch-polnischen
Grenzregion durch Stärkung der Wahrnehmung
öffentlicher Parkanlagen.

Cel projektu

Zwiększenie i dalszy rozwój atrakcyjności
turystycznej na polsko-niemieckim pograniczu
poprzez wzmocnienie rozpoznawalności
publicznych założeń parkowych.

Auftaktveranstaltung zur Erweiterung 
des Europäischen Parkverbunds Lausitz

Uroczystość inaugurująca rozszerzenie
Europejskiego Związku Parków Łużyckich
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Projektbeschreibung

Anlässlich der Erweiterung des Europäischen 
Parkverbunds Lausitz wurde eine 
Auftaktveranstaltung zum European Heritage Year 
2018 organisiert, bei der die neuen Partneranlagen 
des Verbundes feierlich aufgenommen wurden. 
Eingebettet war dieses Ereignis in das 
Winterlichtfest, welches in der deutsch-polnischen 
Welterbestätte Muskauer Park jährlich stattfindet 
und von deutschen und polnischen Einwohnern der 
Nachbarstädte Bad Muskau und Łęknica
gleichermaßen stark frequentiert wird. 

Die Erweiterung des Verbundes sowie die feierliche 
Aufnahme brachten und bringen die Parkanlagen 
und das damit verbundene kulturelle Erbe stärker 
ins Bewusstsein der Bevölkerung beiderseits der 
Neiße. Gemeinsame künftige Aktivitäten und 
Veranstaltungen vermehren die Vernetzung 
deutsch-polnischer Akteure wie auch die 
Attraktivität der Anlagen. Die Folgen sind eine 
stärkere Identifikation der Einwohner mit den Parks 
sowie eine Zunahme touristischer Nutzung. 

Opis projektu

Z okazji poszerzenia Europejskiego Związku Parków 
Łużyckich zorganizowano wydarzenie 
inaugurujące Europejski Rok Dziedzictwa 2018, na 
której uroczyście przyjęto nowych członków 
związku. Wydarzenie to zostało wkomponowane w 
Festyn Zimowych Świateł, który co roku 
organizowany jest w polsko-niemieckim miejscu 
dziedzictwa światowego -Parku Mużakowskim i 
cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno 
polskich jak i niemieckich mieszkańców miast 
sąsiedzkich Bad Muskau i Łęknicy. 

Poszerzenie związku oraz uroczyste przyjęcie 
spowodowało i nadal powoduje silniejsze 
zaistnienie parków i powiązanego z nimi 
dziedzictwa kulturowego w świadomości 
mieszkańców po obu stronach Nysy. Wspólne 
działania i wydarzenia w przyszłości zwiększą 
polsko-niemieckie powiązania sieciowe a także 
atrakcyjność obiektów. Skutkiem tego będzie 
silniejsza identyfikacja mieszkańców z parkami 
oraz zwiększone wykorzystanie turystyczne 
obiektów. 


