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Projekt zakłada przeprowadzenie wspólnego dla mieszkańców pogranicza wydarzenia kulturalnego 

Festiwalu Folklorystycznego na terenie Powiatu Zgorzelec

do 21.00. Program wydarzenia skierowany jest do polskich i niemieckich uczestn

poznanie kultury ludowej i tradycji folklorystycznych oraz polsko

udział w wydarzeniu. Festiwal poprowadzi konferansjer. Na scenie zaprezentują się zespoły 

Folklorystyczne. Zostaną przeprowa

wzory" – warsztaty z wykorzystaniem metody decoupage, oraz "Ludowe maskotki" 

wykonywania maskotek zdobionych w ludowe wzory.

prowadzone zajęcia animacyjne dla dzieci (malowanie buziek, dmuchanie balonów, puszczanie baniek, 

gry i zabawy). Odbędzie się pokaz kulinarny 

zorganizowana zostanie polsko -

wodzireja. 
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Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie folkloru i tradycji obecnych na 

pograniczu polsko-saksońskim 
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Festiwal folklorystyczny na pograniczu polskosaksońskim 

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020  

przeprowadzenie wspólnego dla mieszkańców pogranicza wydarzenia kulturalnego 

terenie Powiatu Zgorzelec. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 14.00 

do 21.00. Program wydarzenia skierowany jest do polskich i niemieckich uczestn

poznanie kultury ludowej i tradycji folklorystycznych oraz polsko-niemiecką integrację osób biorących 

udział w wydarzeniu. Festiwal poprowadzi konferansjer. Na scenie zaprezentują się zespoły 

Zostaną przeprowadzone warsztaty: "Zdobienie drewnianych przedmiotów w ludowe 

warsztaty z wykorzystaniem metody decoupage, oraz "Ludowe maskotki" 

wykonywania maskotek zdobionych w ludowe wzory. Przez cały czas trwania festiwalu będą 

prowadzone zajęcia animacyjne dla dzieci (malowanie buziek, dmuchanie balonów, puszczanie baniek, 

gry i zabawy). Odbędzie się pokaz kulinarny – polskiej potrawy - wraz z degustacją. Na zakończenie 

- niemiecka potańcówka tańców folklorystycznych poprowadzona przez 

Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie folkloru i tradycji obecnych na 

 

j:  

 

 

przeprowadzenie wspólnego dla mieszkańców pogranicza wydarzenia kulturalnego – 

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 14.00 

do 21.00. Program wydarzenia skierowany jest do polskich i niemieckich uczestników - nastawiony na 

niemiecką integrację osób biorących 

udział w wydarzeniu. Festiwal poprowadzi konferansjer. Na scenie zaprezentują się zespoły 

"Zdobienie drewnianych przedmiotów w ludowe 

warsztaty z wykorzystaniem metody decoupage, oraz "Ludowe maskotki" – warsztaty 

Przez cały czas trwania festiwalu będą 

prowadzone zajęcia animacyjne dla dzieci (malowanie buziek, dmuchanie balonów, puszczanie baniek, 

wraz z degustacją. Na zakończenie 

niemiecka potańcówka tańców folklorystycznych poprowadzona przez 

Intensyfikacja współpracy transgranicznej poprzez poznawanie folkloru i tradycji obecnych na 


