
Kultur    Bildung    Wissen Kultura Edukacja Wiedza

Projektnummer: ERN-SN-17.02.24-139
Begünstigter: Stadtverwaltung Zittau
Partner: J. Korczak-Jugendkultur- und 
Bildungszentrum „Dom Harczera“  in Zielona Góra

Zeitraum: 01.04.2017 – 31.12.2017
EFRE-Förderung: 14.031,63 EUR

Numer projektowy: ERN-SN-17.02.24-139
Beneficjant: Urząd Miejski Zittau
Partner: Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji 
"Dom Harcerza" im. J. Korczaka w Zielonej Górze

Okres: 01.04.2017 – 31.12.2017 
EFRR-dofinansowanie: 14.031,63 EUR

Projektziel

Kreative Umsetzung von Eindrücken, Erleben von 
Gemeinsamkeiten der deutschen und polnischen
Jugendlichen bei der gemeinsamen Arbeit und
Wissen um Chancen und Herausforderungen im
grenzüberschreitenden Zusammenleben.

Cel projektu

Kreatywne przetwarzanie wrażeń, przeżywanie 
wspólnych chwil niemieckiej i polskiej
młodzieży podczas wspólnej pracy oraz
zdobywanie wiedzy o szansach i wyzwaniach w
Transgranicznej egzystencji.

Jugendbegegnung Spotkanie młodzieży



Kultur    Bildung    Wissen Kultura Edukacja Wiedza

Projektbeschreibung

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre 
Erlebnisse und Eindrücke künstlerisch umzusetzen. 
Gemeinsam gehen sie auf Entdeckungstour durch 
die Geschichte und die Gegenwart und die 
natürliche Schönheit von Zittau. 

Als greifbare Ergebnisse sind kleine Kunstwerke aus 
Ton und Fotos entstanden, die durch die Teilnehmer 
gegenseitig bewertet wurden. Im Filmworkshop 
befassten sich die Teilnehmer in der Gruppe mit der 
Erstellung eines Drehbuches für einen touristischen 
Entdeckungsfilm. 

Jeder Teilnehmer erhielt eine Aufgabe als 
Regisseur, Schauspieler, Kameramann usw. So 
musste die binationale Gruppe sich als Team 
beweisen, damit in kurzer Zeit ein aussagekräftiger 
Film entstehen konnte

Der fertige Film, welcher in Zittau und Zielona Gora 
zum Einsatz kommt, ist ein anspruchsvolles Ergebnis 
einer gelungenen Teamarbeit.

Opis projektu

Uczestnicy mieli okazję artystycznie zrealizować 
swoje doświadczenia i wrażenia. Razem wyruszają 
w podróż odkrywczą poprzez historię i 
teraźniejszość oraz naturalne piękno Zittau.

Jako trwałe rezultaty powstały małe dzieła sztuki 
dźwięku i zdjęcia, które zostały wzajemnie 
ocenione przez uczestników. Podczas warsztatów 
filmowych uczestnicy grupy zajęli się tworzeniem 
scenariusza filmu z odkryciem turystycznym. 

Każdy uczestnik otrzymał rolę reżysera, aktora, 
kamerzysty itp. W ten sposób grupa dwunarodowa 
musiała udowodnić, że jest zespołem, aby w 
krótkim czasie mogła stworzyć sensowny film.

Gotowy film, który jest pokazywany w Zittau i 
Zielonej Górze, jest wyśmienitym wynikiem udanej 
pracy zespołowej.


