
„Transgraniczny marketing oferty instytucji, kultury, turystyki, 
edukacji i opieki zdrowotnej w polsko – saksońskim regionie 

przygranicznym poprzez wolontariat”

nazwa skrócona projektu „Aktywni Seniorzy”

 „Grenzübergreifendes Marketing der Kultur-, Tourismus-, 
Bildungsinstitutionen und der Gesundheitsfürsorge im 

polnisch-sächsischen Grenzraum im Rahmen des Ehrenamtes” 

 gekürzter Projektname „Aktive Senioren”



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy INTERREEG Polska-Saksonia 

2014-2020.

Das Projekt ist durch die Europäische Union aus den 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-

Sachsen mitfinanziert.



Beneficjent wiodący : Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (www.karr.pl)

Prezes Hubert Papaj

Lead Partner: Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung AG 
(KARR S.A.) mit dem Sitz in Jelenia Góra (www.karr.pl)

Partner Projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań St. 
Marienthal (www.ibz-marienthal.de)

Prezes Michael Schlitt

Projektpartner: Internationales Begegnungszentrum St. 
Marienthal

Geschäftsführer: Dr. Michael Schlitt

http://www.karr.pl/
http://www.karr.pl/
http://www.ibz-marienthal.de/


Okres realizacji  / Umsetzungszeit

01.07.2019- 31.12.2022

Budżet projektu: ok. / Projektbudget: 698 194,16  EUR –
w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / 
darunter 85% vom EFRE 



Celem projektu było poszerzenie interkulturowych i cyfrowych kompetencji 
seniorów w celu rozpowszechniania poprzez wolontariat wiedzy na temat 
oferty instytucji kultury, edukacji, turystyki i opieki zdrowotnej działających w 
kraju sąsiada.

Das Ziel des Projekts war es, die interkulturellen und digitalen Kompetenzen 
von Senioren und Seniorinnen zu erweitern, um durch Ehrenamt das Wissen 
über das Angebot von Kultur-, Bildungs-, Tourismus- und 
Gesundheitseinrichtungen im Nachbarland zu verbreiten.   



Projekt był wdrażany przez Polsko-Saksońską Akademie Aktywności 
Seniorów utworzone na czas trwania projektu przy Karkonoskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i St. Marienthal

Das Projekt wurde durch die Polnisch-Sächsischen Akademien der 
Seniorenaktivität umgesetzt, die für die Projektdauer an der 
Riesengebirgsagentur für Regionalentwicklung sowie in St. Marienthal 
gegründet wurden. 



Konferencja inauguracyjna projekt miała miejsce 5.12.2019 w
Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal. Przywitali Nas
Prezes Michael Schlitt i Hubert Papaj, którym dziękuję za wsparcie i
chęć realizacji projektu.

Die Auftaktkonferenz des Projektes fand am 5.12.2019 im
Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal statt. Begrüßt
haben uns die Geschäftsführer Dr. Michael Schlitt sowie Hubert Papaj,
denen ich für ihre Unterstützung und Bereitschaft zur Durchführung
des Projekts danke.



W ramach projektu odbyło się 16 dwudniowych warsztatów w St.Marienthal, które miały na 
celu przygotować  seniorów do pełnienia funkcji Ambasadorów kraju sąsiedniego

Im Rahmen des Projektes fanden 16 zweitägige Workshops in St. Marienthal statt, die die 
Senioren darauf vorbereiten sollten, als Botschafter des Nachbarlandes zu fungieren.  

.



- mobilność – być mobilnym, pozostać mobilnym,
- rozwijanie, wspieranie i promowanie kompetencji kulturowych,
- kształtowanie indywidualnej sylwetki seniora ambasadora,
- metodologia pisania przewodnika turystycznego, tworzenie i redagowania,
- przewodnika dla seniorów pod kątem skutecznego dotarcia do odbiorców.

- Mobilität - mobil sein, mobil bleiben,
- Entwicklung, Unterstützung und Förderung kultureller Kompetenzen,
- das individuelle Profil von Senioren-Botschaftern gestalten,
- einen Reiseführer schreiben, Methodik, Erstellung und Bearbeitung
- Reiseführer für Senioren, wie erreicht man die Empfänger effektiv.



2 dwudniowe warsztaty w KARR z cyfryzacji
- podstawowe zasady kadrowania i kompozycji obrazu
- światło w filmie
- filmowanie za pomocą kamery
- dźwięk na planie filmowym
- jak tworzyć materiał filmowy: od pomysłu do realizacji; tworzenie zarysu 

scenariusza
2 zweitägige Workshops bei der KARR zum Thema Digitalisierung
- Zoom und Bildkomposition - Grundprinzipien
- Licht im Film,  Filmen mit einer Kamera
- Ton am Drehort
- wie man ein Filmmaterial erstellt: von der Idee bis zur Realisierung; Erstellen einer 
Drehbuchskizze



- rejestrowanie obrazu w trybach półautomatycznych i manualnych,
- tworzenie historii, odpowiedni dobór ujęć
- opowiadanie historii obrazem  
- realizacja zdjęć reportażowych, wywiadów, scenek reżyserowanych.

- Bildaufnahme im halbautomatischen und manuellen Modus,
- Erstellen einer Geschichte, geeignete Auswahl von Aufnahmen
- Geschichten erzählen mit Bildern  
- Drehreportage, Interviews, inszenierte Szenen.



4  jednodniowe warsztaty  w KARR z montażu filmów:
- podstawowe zasady montażu filmów,
- przedstawienie programu do montażu video, obsługa jego podstawowych 
funkcji,                           
- praca na   linii edycyjnej,
- praca z oprogramowaniem do montażu wideo,
4 eintägige Workshops bei der KARR zum Filmschnitt:
- Grundprinzipien des Filmschnitts, Einführung in die Videobearbeitungs-
software, Bedienung ihrer Grundfunktionen, 
- Arbeit am Schnitt,
- Arbeit mit Videobearbeitungssoftware



5 wizyt studyjnych do Saksonii/ 5 Studienreisen nach Sachsen

Görlitz



Bautzen



Zittau-Oybin



Großschönau



15.07.2021, Herrnhut zwane także „Miejscem, które strzeże Bóg”.

15.07.2021, Herrnhut auch "Der Ort, den Gott bewacht" genannt.



oraz 5 wizyt studyjnych  do Polski, pierwsza  to Mysłakowice-Kowary-Gruszków
5 Studienaufenthalte in Polen, der erste in Mysłakowice-Kowary-Gruszków



Dolina Pałaców i Ogrodów 
Das Tal der Schlösser und Gärten



Cieplice - Warmbrunn



Jelenia Góra –
Hirschberg



9.07.2021, odwiedziliśmy Fundacje „CUD”, Bazylikę Mniejszą w Jeleniej Górze, Wieże 
Książęcą w Siedlęcinie oraz Zaporę w Pilchowicach.
Am 9.07.2021 besuchten wir die Stiftung "CUD", die Kleine Basilika in Jelenia Góra, den 
Wohnturm in Siedlęcin und die Bobertalsperre in Pilchowice.



Wszystkie filmy z wizyt studyjnych i warsztatów w KARR udostępnione 
są na stronie projektu
Alle Kurzfilme von den Studienreisen und Workshops bei der KARR sind 
auf der Projekt-Webseite verfügbar

www.karr.pl/aktualnosci-aktywni-seniorzy
www.ibz-marienthal.de/politik-und-gesellschaft/aktive-senioren/



Podczas trwania projektu miał miejsce kurs języka niemieckiego dla Seniorów, 
który odbywał się  stacjonarnie w siedzibie KARR.
Während des Projekts fand bei der KARR ein Deutschkurs für Senioren statt.



Od listopada z przyczyn pandemii wprowadziliśmy kurs języka 
online.
Ab November haben wir aus pandemiebedingten Gründen einen 
Online-Sprachkurs eingeführt.



Oprócz olbrzymiej dawki nauki, kurs  wniósł w  życie  uczestników mnóstwo radości!                   
Seniorzy nadal chcą zdobywać wiedzę, co zasugerowali słowami„ Z podziękowaniem za już i z 
nadzieją  na jeszcze” 
Neben eines großen Portion Wissens brachte der Kurs auch viel Freude in das Leben der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer!  Die Senioren wollen immer noch Wissen erwerben, was sie 
mit den Worten "Mit Dank für bereits umgesetzte und Hoffnung auf mehr" andeuteten. 



CIEKAWOSTKA - Pani Karolino – proszę o wyrozumiałość – moje ambicje są odwrotnie 
proporcjonalne do moich możliwości ☺
Pani Karolinko bardzo dziękuję za materiały Mimo problemów, PESEL z przyjemnością
chodzę na niemiecki i pewnie czegoś się nauczę☺
ANEKDOTE - Frau Karolina - bitte haben Sie Verständnis - mein Ehrgeiz ist umgekehrt 
proportional zu meinen Fähigkeiten ☺.
Frau Karolinka vielen Dank für das Material, trotz der Probleme mit dem Alter, 
besuche ich gerne den Deutschkurs und werde wahrscheinlich etwas lernen. ☺



Kurs języka polskiego w St.Marienthal. 

Polnischkurs in St.Marienthal.



Udało  się  Nam stworzyć  przewodnik turystycznego dla Seniorów na temat 
instytucji działających na wspólnym pograniczu , który jest przez Was 
Ambasadorów rozpowszechniany.

Es ist uns gelungen, einen Reiseführer für Senioren über die im gemeinsamen 
Grenzgebiet tätigen Einrichtungen zu erstellen, der von Ihnen, den Botschaftern, 
verteilt wird.

  



Tak promowali  Seniorzy przewodnik 

So bewarben die Senioren den  Reiseführer



Warsztaty „Bilans pośredni” który miał miejsce w dniach 12-14.10.2021,

w trakcie warsztatów zaprezentowano Miejski Klub Seniora w Zgorzelcu oraz z 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Senior 60 ze Szklarskiej Poręby. 

An dem Workshop "Zwischenbilanz", der vom 12. bis 14.10.2021 stattfand, 
nahmen der städtische Seniorenklub in Zgorzelec und die Universität des Dritten 
Lebensalters sowie der Verein Senior 60 aus Szklarska Poręba teil. 



W dniu 19.10.2021, odbyły się w Jeleniej Górze  warsztaty z obsługi 

Zoom.

Am 19.10.2021 fand ein Zoom-Workshop in Jelenia Góra statt.



W dniach 15-16.03.2022 odbyły się warsztaty „Tandem kurs”

Der Workshop "Tandemkurs" fand am 15.-16.03.2022 statt.



W dniach 30-31.03.2022 miało miejsce seminarium o tematyce zdrowia.

Am 30-31.03.2022 fand ein Gesundheitsseminar statt.



W lipcu miało miejsc seminarium „Wychodzenie z pandemii z wigorem i rozmachem cz. 1”

Das Seminar "Mit Schwung und Elan aus der Pandemie - Teil 1" fand im Juli statt.



Cyt: „Radość to antidotum na stres!!!” , „ Radość jest równie ważna jak 

jedzenie”,  „Nie da się żyć w smutku i powadze, radość jest siłą która Nas 

napędza”

Zitat "Freude ist das Gegenmittel zum Stress!!!" "Freude ist genauso wichtig wie 

Essen”, „Es ist unmöglich, in Traurigkeit und Ernsthaftigkeit zu leben, die Freude 

ist die Kraft, die uns antreibt".



10.09.2022 odbyła się wizyta studyjna Szlakiem im. E. Fuchsa

Am 10.09.2022 fand die Studienreise auf dem 

E. Fuchs - Wanderweg statt





We wrześniu 2 cz. seminarium „Wychodzimy z pandemii z wigorem i 

rozmachem”

Im September fand Teil 2 des Seminars "Mit Schwung und Elan 

aus der Pandemie" statt.





Tandem kurs cz.2 odbył się 14-15.11.2022.

Tandem-Kurs Teil 2 fand am 14-15.11.2022 statt.



Partner und Unterstützer/-innen im Projekt / 

Partnerzy i podmioty wspierające projekt



Współpracujemy z UTW w Gromadce, 5.Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Wir kooperieren mit der Universität des Dritten Lebensalters in Gromadka, 5. 

Eröffnung des Akademischen Jahres 2021/2022



Kołem Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach.

Landfrauenverband in Mysłakowice.



UTW w Szklarskiej Porębie „Jeszcze Młodzi” 11.06.2022, Uniwersytet obchodził 13 - lecie , 
28.09.2022,miała miejsce Inauguracja 14 roku akademickiego gdzie studentom towarzyszy motto „… by dodawać 
życia do lat a nie tylko lat do życia”
Die Universität des Dritten Lebensalters in Szklarska Poręba „Noch Jung" 11.06.2022, die Universität feierte ihr 13-
jähriges Bestehen, am 28.09.2022 fand die Eröffnung des 14. akademischen Jahres statt, bei der die Studierenden
von dem Motto "... den Jahren das Leben hinzufügen und nicht nur die Jahre dem Leben" begleitet werden. 



Miejskim Klubem Seniora w Zgorzelcu

dem städtischen Seniorenclub in Zgorzelec



PCKK w Jeleniej Górze, oraz Fundacją „Aktywni XXI”

PCKK in Jelenia Góra und die Stiftung "Aktiv XXI".



Fundacją Via Salutis w Wałbrzychu – Seniorzy i Rockand Roll, 

oraz szkoleniu dla edukatorów Seniorów DRABINA – Drama, 

Biografia, Narracja.

Stiftung Via Salutis in Wałbrzych - Senioren und Rock'n'Roll 

sowie ein Fortbildungskurs für Seniorenpädagogen DRABINA 

(LEITER) - Drama, Biografie, Erzählung.



Nawiązaliśmy współpracę   w ramach projektu z Interreg Południowy Bałtyk "Aktywni 
dla wszystkich"   
Wir haben eine Zusammenarbeit im Rahmen des Interreg Süd-Ostsee "Aktiv für alle" 
aufgebaut. 



Muzeum Śląskie w Görlitz

Schlesisches Museum zu Görlitz



Muzeum Kościół Grobu Pańskiego, Żytawskie Zasłony Wielkopostne

Museum Kirche zum Heiligen Grab, Zittauer Fastentücher



Fundacja Dom Schminke

Stiftung Haus Schminke



Erfolgsfaktoren / Czynniki sukcesu

 Gemeinsame deutsch-polnische Gruppen

Wspólne grupy polsko-niemieckie

 Seminare mit Übernachtung und Zeit zum Austausch und gemeinsamen 

Tanz

Seminaria z noclegiem, czasem na dyskusję i wspólnym tańcem

 Kleine Gruppen 

Małe grupy

 Kontinuierliches Projektpersonal und Partner/-innen

Stały personel projektu i partnerzy



Erfolge und besondere Momente im Projekt 

Sukcesy i szczególne momenty w projekcie

 Entwicklung des Erich Fuchs Wanderweges 

Opracowanie szlaku turystycznego im. Ericha Fuchsa



Z inicjatywy Seniorów z Klubu „Sudecka Chatka” w Gruszkowie  powstał pomysł  
utworzenia szlaku turystycznego im. Ericha Fuchsa. Utworzenie tego szlaku  
nawiązuje do dziedzictwa kulturowego Kotliny jeleniogórskiej. Stanowić ma 
ważny element edukacyjny, upowszechniający turystykę kulturową pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich oraz Łużyc.

Auf Initiative von Senioren aus dem Seniorenclub „Sudecka Chatka” in Gruszków
entstand die Idee, einen nach Erich Fuchs benannten Wanderweg zu schaffen. Die 
Schaffung dieses Weges bezieht sich auf das kulturelle Erbe des Hirschbergertals. 
Er soll ein wichtiges Bildungselement sein, der den Kulturtourismus im Grenzraum 
Riesengebirge, Isergebirge und Lausitz popularisiert.



W dniu 21.07.2022 Jelnia Górę odwiedzili Państwo Baumgärtner, czyli 

odwiedziła Nas wnuczka E.Fuchsa. Wizyta została zorganizowana przez 

Seniorów Ambasadorów Panią Marię Marciniak i Panią Wandę Boroń oraz  

Panów  Freda Hoffmanna, Dietricha Kowalskiego i Tadeusza Boronia.

Am 21.07.2022 wurde Jelenia Góra von Herrn und Frau Baumgärtner, d.h. 

der Enkelin von E. Fuchs, besucht. Der Besuch wurde von den Senioren –

Botschaftern - Frauen Maria Marciniak und Wanda Boroń sowie von Fred 

Hoffmann, Dietrich Kowalski und Tadeusz Boroń organisiert.



 Instragram Influencer mit fast 2.000 followern 
Influencer na Instagramie z prawie 2.000 osób śledzących

 Whats App Gruppe mit rund 45 Teilnehmenden 
Grupa na Whats up z 45 uczestnikami

 Nordic Walking wird von vielen weitergeführt 
Wiele osób kontynuuje nordic walking

 Eigenständige Entwicklung von gemeinsamen Touren nach Polen 
Samodzielne planowanie wspólnych wyjazdów do Polski

Erfolge und besondere Momente im Projekt 
Sukcesy i szczególne momenty w projekcie



 Entwicklung von Reisen nach Polen für die Kirchgemeinde oder Vereine 
Przygotowywanie wyjazdów do Polski dla parafii lub stowarzyszeń

 Verteilung der Reiseführer über die persönlichen Kontakte der 
Seniorinnen und Senioren
Dystrybucja przewodników z wykorzystaniem osobistych kontaktów 
seniorów

 Deutsch - polnische Versöhnung mit emotionalen Momenten - dt.-pl.
Freundschaften
Polsko – niemieckie pojednanie z emocjonalnymi chwilami

Erfolge und besondere Momente im Projekt 
Sukcesy i szczególne momenty w projekcie



CIEKAWOSTKA - 22 listopada 2021 zakończył się konkurs fotograficzny pod nazwą „Moja miejscowość w obiektywie”-

organizowany przez Urząd Gminy Złotoryja.

W konkursie wzięło udział 17 uczestników, którzy nadesłali aż 55 fotografii, przedstawiających Gminę Złotoryja.

Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace. Wśród nich znalazła się fotografia naszej Seniorki – Pani Grażyny Staronki. 

(zdjęcie „Na placu przed szkołą”).

INTERESSANT - Am 22. November 2021 ging der Fotowettbewerb „Meine Ortschaft im Objektiv” zu Ende, der von der 

Gemeindeverwaltung Złotoryja organisiert wurde. 17 Teilnehmer nahmen an dem Wettbewerb teil und reichten insgesamt 55 

Fotos ein, auf denen die Gemeinde Złotoryja abgebildet ist, und die Wettbewerbskommission wählte die besten 

Wettbewerbsbeiträge aus. Darunter befand sich auch ein Foto unserer Seniorin, Frau Grażyna Staronka. (Foto: "Auf dem Platz 

vor der Schule").



CIEKAWOSTKA - Taka ciekawostka 3 września po raz 18 na jeleniogórskim rynku odbyła się 

Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano Pod Śnieżką”.  To wydarzenie z tradycją 

podczas którego uczestnicy mają  okazję poznania różnorodnych skarbów Karkonoszy.

INTERESSANT! Am 3. September fand zum 18. Mal auf dem Marktplatz von Jelenia Góra die 

Ausstellung regionaler Produkte "Hergestellt am Fuße der Schneekoppe" statt.  Dies ist eine 

Veranstaltung mit Tradition, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, die verschiedenen 

Schätze des Riesengebirges kennenzulernen.



Cytaty z projektu
Zitate aus dem Projekt

Mut zur Sprache

/ Odwaga, żeby 

mówić

Freundschaften 

und das 

Nachbarland besser 

kennengelernt / 

Przyjaźnie i lepiej 

poznany kraj 

sąsiada

Gegenseitige 

Achtsamkeit und 

Respekt / 

Wzajemna 

uważność i 

szacunek

Ich werde das 

Projekt sehr 

vermissen / Będzie 

mi brakowało 

projektu

Freundschaften auch 

unter den deutschen 

Teilnehmenden / 

Przyjaźnie, także 

wśród niemieckich 

uczestników

Viel über die Kultur 

des anderen Landes 

kennenglernt / 

Dowiedziałem/am

się wiele o kulturze 

innego kraju 



Aktywni Seniorzy to projekt o przyjaźni, doświadczeniu, wiedzy!!!
Aktive Seniors ist ein Projekt über Freundschaft, Erfahrung, Wissen!!!



Dziękuję Wam za to, że jesteście i za to, że byliście!!!
Ich danke Euch, dass es Euch gibt und dass es Euch gab!!!



Na koniec pozwolę sobie zacytować jedną z uczestniczek projektu, która podczas 
warsztatów,  powiedziała cyt : „Już za wami tęskniłam, bo człowiek tak się 
przyzwyczaił, że jak dłużej się nie widzi to  tęskni, chyba też o to chodziło również  
w tym projekcie?” 
Powiem tak kochani… już  za Wami tęsknie!!!
Lassen Sie mich abschließend eine der Teilnehmerin des Projekts zitieren, die 
während des Workshops sagte: "Ich habe euch schon vermisst, denn der Mensch 
gewöhnt sich so daran, dass er euch vermisst, wenn man sich lange nicht sieht” 
Ich denke, das war auch der Sinn dieses Projekts. 
Ich sag's mal so meine liebe Senioren und Seniorinnen ... Ich vermisse Euch schon
jetzt!!!



I dedykuję Wam słowa     

„Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia”



Und ich widme Euch diese Worte

„Man muss in der Lage sein, auf der Sonnenseite 
des Lebens zu stehen” 



Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREEG Polska-Saksonia 2014-2020. / Das Projekt ist durch die
Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen mitfinanziert.

Dziękujemy za współpracę oraz udział 
w projekcie 

Katarzyna Matusik i Stefanie Patron 
Koordynatorki projektu

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit
sowie für

die Teilnahme am Projekt  
Katarzyna Matusik und Stefanie Patron

Projektkoordinatorinnen




