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Tegoroczne Święto Parku Mużakowskiego, które miało miejsce 26.05.2018r. zakończyło się
pełnym sukcesem! Słoneczna pogoda przyciągnęła do Łęknicy mnóstwo turystów, na których
czekało wiele atrakcji. Uczestnicy święta mieli okazję wziąć udział w warsztatach plastycznychmalowania toreb, za pomocą szablonów związanych z Parkiem Mużakowskim. Dla
najmłodszych powstał kącik malowania twarzy. Dużym powodzeniem cieszył się warsztat „
Zostań przewodnikiem po Parku Mużakowskim”, podczas którego dzieci jak i dorośli zdobyli
wiedzę nt. Parku Mużakowskiego, dowiedzieli się jak w sposób zabawny i interesujący mogą
oprowadzić po nim swoją rodzinę oraz przyjaciół. Dla każdego z uczestników warsztatów
czekały upominki: bawełniane torby, dwujęzyczne fiszki z przydatnymi zwrotami w języku
polskim oraz niemiecki , a także certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach. Podczas
Święta Parku Mużakowskiego nie zabrakło muzyki na żywo. Mieliśmy okazję posłuchać
największych przebojów w wykonaniu polskiego zespołu „Love Maker” oraz niemieckiego
zespołu „Ferdinand Büchner Trio”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i już dziś zapraszamy za rok na kolejne
Święto Parku Mużakowskiego!

Działania podjęte podczas Święta Parku Mużakowskiego realizowane są w ramach projektu
„Działania transgraniczne w ramach Święta Parku Mużakowskiego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w
ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022. Numer wniosku
ERN-PL-18.02.26-497, kwota dofinansowania 10.404,81 EUR.

Das diesjährige des Muskauer Parkfest fand am 26.05.2018 statt. Es war ein voller Erfolg!
Sonniges Wetter zog viele Touristen nach Łęknica, wo viele Attraktionen erwartet wurden. Die
Teilnehmer des Festivals hatten die Möglichkeit, an Kunstworkshops teilzunehmen - Tüten zu
malen und Vorlagen für den Muskauer Park zu verwenden. Für die Jüngsten wurde eine
Schminktecke kreiert. Sehr beliebt war der Workshop "Werden Sie ein Guide im Muskauer
Park", bei dem Kinder und Erwachsene Wissenswertes über den Muskauer Park lernten und
lernten, wie sie ihre Familie und Freunde auf unterhaltsame und interessante Weise zeigen
können. Für jeden Teilnehmer der Workshops wartete Geschenke: Baumwollsäcke,
zweisprachige Karten mit nützlichen Sätzen in Polnisch und Deutsch, sowie Zertifikate zur
Bestätigung der Teilnahme an den Workshops. Während des Muskauer Parkfest gab es
Live-Musik. Wir hatten die Gelegenheit, die größten Hits der polnischen Band "Love Maker" und
der deutschen Band "Ferdinand Büchner Trio" zu hören.
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Vielen Dank an alle Teilnehmer für das Kommen und wir laden Sie heute zum nächsten
Muskauer Parkfest Urlaub ein!

Die Aktivitäten während des Muskauer Parkfest werden im Rahmen des Projekts
"Grenzüberschreitende Aktivitäten im Rahmen des Muskauer Park Festivals" durchgeführt,
kofinanziert durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und aus dem
Staatshaushalt im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022.
Anmeldenummer ERN-PL-18.02.26-497, Kofinanzierungsbetrag 10.404,81 EUR.
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