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Aktywna edukacja ekologiczna z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych z 
Lubniewic i Schöneiche 

Aktive Umweltbildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
aus Lubniewice und Schöneiche 

 

  
 

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Schöneiche und Lubniewice sind Partnergemeinden. 
Die bisherige Zusammenarbeit soll erweitert werden. 
Neben dem bereits stattfindenden kulturellen 
Austausch sollen Umweltbildungsprojekte in beiden 
Gemeinden möglich gemacht werden. 

Schöneiche i Lubniewice to gminy partnerskie. 
Dotychczasowa współpraca ma zostać poszerzona. 
Oprócz już prowadzonej wymiany kulturalnej, w obu 
gminach należy umożliwić projekty edukacji 
ekologicznej. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Das Projekt Grüne Wabe auf deutscher Seite und 
das Projekt Gestaltung Liebespark und 
Umgestaltung des Marktplatzes auf polnischer 
Seite soll eine qualitativ bessere Zusammenarbeit 
auf kulturellem Gebiet unter Einbeziehung der 
Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche im 
Bereich der Umweltbildung ermöglichen. 

In der Parkanlage „Kleiner Spreewaldpark“ soll ein 
240 m² großes Umweltbildungshaus(Grüne 
Wabe) mit multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten 
für gemeinsame kulturelle Veranstaltungen und 
Umweltbildungsangeboten entstehen. 

Der Liebespark soll mit einem Wegenetz, 
Parkbänken, Kunstwerken und Neuanpflanzungen 
von Bäumen und Sträuchern versehen werden. In 
Vorbereitung darauf wird gemeinsam mit dem 
Naturschutzaktiv eine Bestimmung der vorhandenen 
Pflanzen im Park durchgeführt. 

Der Marktplatz soll ohne Parkplätze und im 
historischen Ambiente gestaltet werden.In den 
Ferien werden durch deutsche und polnische Kinder 
in der Kindersommerwerkstatt Keramiken 
angefertigt, die an geeigneter Stelle am Marktplatz 
oder im Park angebracht werden. 

Kooperationspartner für das Projekt sind die 
Gemeinde Schöneiche, das Naturschutzaktiv und 
die Gemeinde Lubniewiece und der Kulturverein. 

Projekt Grüne Wabe po stronie niemieckiej oraz 
projekt Park Miłości i Modernizacja rynku po 
stronie polskiej powinny przyczynić się do 
jakościowo lepszej współpracy w dziedzinie kultury, 
w tym poszerzania wiedzy dzieci i młodzieży w 
zakresie edukacji ekologicznej. 

W parku "Kleiner Spreewaldpark" ma powstać 
centrum edukacji ekologicznej (Grüne Wabe) o 
powierzchni  

240 m²  z wielofunkcyjnym zastosowaniem do 
wspólnych wydarzeń kulturalnych i ofertą edukacji 
ekologicznej. 

Park miłości będzie wyposażony w sieć ścieżek, 
ławek parkowych i dzieł sztuki, posadzone zostaną 
również nowe drzewa i krzewy. W ramach 
przygotowań do tego opracowany zostanie wspólnie 
z Naturschutzaktiv spis stanu istniejących już w 
parku roślin.  

Rynek ma być zaprojektowany bez miejsc 
parkingowych i w historycznym klimacie. W wakacje 
podczas letnich warsztatów polskie i niemieckie 
dzieci będą tworzyć ceramikę, która zostanie 
przymocowana w wybranych miejscach na rynku lub 
w parku. 

Partnerami współpracy w ramach projektu są Gmina 
Schöneiche, Naturschutzaktiv i Gmina Lubniewice 
oraz Ośrodek Kultury. 
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https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/moro_node.html
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/
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Natur und Kultur als grenzübergreifende 
Angelegenheit zu betrachten soll durch den 
Aufenthalt in beiden Parkanlagen möglich sein. 
Zielgruppe werden Kinder und Jugendliche sein. 

Przebywanie w obu parkach powinno umożliwić 
postrzeganie przyrody i kultury jako kwestii 
transgranicznej. Grupą docelową będą dzieci i 
młodzież. 

Links / Linki 

 http://gruenewabe.de/  

 http://www.ziemialubuska.pl/5276,5139,,.html  

 http://lubniewice.pl/a785,park_milosci_w_mediach.html  

 https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/erkner/artikel5/dg/0/1/1642345/  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Naturschutzaktiv Schöneiche e.V. 

Berliner Straße 2 

15566 Schöneiche (DE-BB) 

Frau Gudrun Lübeck 

Gudrun.luebeck@posteo.de  

Tel. +49 176 / 789 40 296 

Projektpartner Partnerzy projektu 

Naturschutzaktiv Schöneiche e.V., 
Gemeindeverwaltung Schöneiche 

Urząd Gminy Lubniewice, 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

in Vorbereitung / w trakcie przygotowania - 
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