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Projektziel

Verbesserung des Wissens über die Grenzregion
durch gemeinsame Erkundung und Verarbeitung
der Eindrücke

Cel projektu

Poprawa wiedzy o regionie przygranicznym
poprzez wspólne badanie i przetwarzanie
wrażeń

Jugendlicher Blick - Deutsche und 
polnische Jugendliche erkunden das 
Zittauer Gebirge

Młodzieńczym spojrzeniem - Niemiecka 
i polska młodzież bada Góry Żytawskie
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Projektbeschreibung

In der Zeit vom 19.-21.06.2019 nahmen Jugendliche 
aus Zittau und Zielona Góra an dem Workshop 
"Jugendlicher Blick", einem „Actionbound-“ 
(digitale Schnitzeljagd), Foto-, Film- und 
Beobachtungsprojekt im Zittauer Gebirge teil. Die 
Teilnehmer erhielten Einblicke in verschiedene 
Fachbereiche der Fotografie, wie z. B. Natur-, 
Architektur- und Makrofotografie sowie Werbe- und 
Dokumentationsfotografie. Im Trixipark wurden die 
Inhalte und Abläufe der Exkursionen gemeinsam 
mit dem Film- und Fototeam geplant. Die 
Jugendlichen konnten dabei selber entscheiden, 
was ihnen als Team und als Individuum besonders 
wichtig war, dokumentarisch festgehalten zu 
werden. Die Projektergebnisse wurden als Film und 
Fotografien dokumentiert sowie für eine 
Wanderausstellung zusammengestellt, welche an 
verschiedenen Orten in Zittau und Zielona Góra 
ausgestellt wurde. Neben der künstlerischen Arbeit 
bot die abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für 
die Jugendlichen immer wieder die Möglichkeit für 
die gemeinsame Erkundung der Umgebung und 
die Intensivierung der Kontakte untereinander.

Opis projektu

W dniach 19-21 czerwca 2019 r. młodzi ludzie z 
Zittau i Zielonej Góry wzięli udział w warsztatach 
„Młodzieńczym spojrzeniem”, w projekcie na temat 
Actionbound (cyfrowej gry terenowej/ 
podchodów), w projekcie fotograficznym, 
filmowym oraz obserwacyjnym w Górach 
Żytawskich. Uczestnicy zapoznali się z różnymi 
dziedzinami fotografii, takimi jak: fotografia 
przyrodnicza, architektury i makro oraz fotografia 
reklamowa i dokumentacyjna. W Parku Trixi 
planowano wraz z zespołem filmowym i 
fotograficznym zakres i program wycieczek. Młodzi 
ludzie mogli przy tym sami zadecydować, co jest 
dla nich szczególnie ważne w pracy zespołowej a 
co w indywidualnej, co należało utrwalić. Efekty 
pracy w ramach projektu zostały 
udokumentowane jako film i fotografie oraz
opracowane na potrzeby wystawy objazdowej 
prezentowanej w różnych miejscach w Zittau i w 
Zielonej Górze. Poza pracą artystyczną,  
urozmaicone zajęcia w czasie wolnym oferowały 
młodzieży wspólne zwiedzania okolicy i umożliwiły 
pogłębienie wzjemnych kontaktów.


