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WHO WE ARE ? 

 

FOUNDERS REPRESENT A VARIETY OF COMMUNITIES: 

  UNIVERSITY  (professors, students) 
 

  FORMER FELLOWS of German Foundations (Humboldt, 
Hertie, …) 

 

  BANKING SECTOR  
 

  PUBLIC ADMINISTRATION (i.e. three former deputy-mayors 
of the City    of Krakow, …)  

 

  OTHER MEMBERS ( in particular – young, dynamic people) 

www.tpnk.org.pl 

http://www.tpnk.org.pl/


POLISH-GERMAN ASSOCIATION  

in KRAKÓW (TPNK) 

MISSION: 

    THROUGH INTEGRATION AND COOPERATION OF CITIZENS’- 

BASED ORGANISATIONS AND GROUPS TO: 

 BETTER UNDERSTADING BETWEEN THE NATIONS, 

 INTERNATIONAL COOPERATION,  

 RE-INFORCING CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT  

 PROPAGATION OF DEMOCRATIZATION PROCESS 

 

MAJOR ACTIVITY FIELDS: 

• CULTURE;  EDUCATION & TRAININGS;  

• CONFERENCES, MEETINGS; EXCHANGE, VISITS;  

• EUROPEAN INTEGRATION 

 



REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KRAJOWE 

 „Obrazy Historii” 

 w ramach programu „Szkoła @ktywnego Seniora” 

 

MIĘDZYNARODOWE 

 „Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie 

 Demokracja w praktyce 

 "WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ W 2014 roku„ 

 XIV Międzynarodowy Festiwal " MŁODZI ARTYŚCI W KRAKOWIE" 

 Sześć projektów w ramach różnych Akcji Grundtviga ( 2007- 2014) 

www.sas.tpnk.org.pl 

http://www.sas.tpnk.org.pl/


Szkoła @ktywnego Seniora – S@S 

 
 

A Programme carried out since 2007  together by: 
 

REGIONAL PUBLIC LIBRARY in KRAKOW  

and  

POLISH-GERMAN ASSOCIATION in KRAKOW (TPNK) 

 

 



„School of @ctive Senior - S@S” 

 
 
 
 
General Overview: 
 
S@S is a comprehensive Programme addressed to senior citizens to enable 

them: 
 

 acquiring new skills,  
 

 developing and broadening their manifold interest, 
 

 exchanging knowledge and experience; 
 

 putting into operation ideas and intents; 
 

 contacts and feed-back with younger generation 



Websites/pages 
Grundvig Projects in S@S 

 

S@S: www.sas.tpnk.org.pl       
 

1. ICT:  www.eseniors.eu           (Past Projects) 

 

2. Heuritage:  www.heuritage.eu   (just finished Project: web-page to be continued) 

 

3. Teachnet: (https://sites.google.com/site/teachnet4eu/ ) (Past Project) 

 

4. SEVIR:  www.sevir.eu                 (Past Project) 

 

5. SUSCOM:  http://suscom.ning.com/ 

 

6. SeniorWeb: https://sites.google.com/site/senweb13/  (Past Project) 

 

http://www.sas.tpnk.org.pl/
http://www.eseniors.eu/
http://www.heuritage.eu/
https://sites.google.com/site/teachnet4eu/
https://sites.google.com/site/teachnet4eu/
http://www.sevir.eu/
http://suscom.ning.com/
https://sites.google.com/site/senweb13/


„School of @ctive Senior - S@S” 

 

 

MAJOR COMPONENTS 

• Senior citizens in the world of new technologies and information society  

• Senior citizens in the world of culture and art 

• Senior citizens in public life: towards conscious and full citizenship 

 
 

 

IMPLEMENTATION of S@S through a model:  

Public+Private=Partnership (PPP)   

Regional Library(Public) + Polish-German  Association (Private) 

 

 



SUSCOM in S@S 

Stage 0  

Establishing contact and collaboration 

with target community 
 

 

 

 

 

 



Stage 2  

Community Learning Ambassadors 

 S@S representative in Senior Information Centre of the City Hall 

of Kraków  

 Open-access lectures 

 





Stage 3 Skills Exchanges 

 
 

S@S various groups of interest 

 

Stage Results 

 Learning through skill exchange 

 Strengthened social bonds within the Community 

 Development of the LLL-mechanisms in the Community 



ARTS GROUP of S@S 



Etap 3. Stworzenie Mechanizmów Wymiany 

Umiejętności we Wspólnotach 

Mechanizmy Wymiany Umiejętności Wspólnota, czyli forma, którą można określić jako  „forum 

barteru umiejętności”, jest zorganizowanym procesem w wyniku którego członkowie Wspólnoty 

rozwijają się, także w sensie uzyskiwania nowych kompetencji, poprzez wzajemną wymianę 

wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz różnego typu „know-how”. Bardzo typowe przypadki 

wymiany umiejętności, często występują spontanicznie w kręgach sąsiedzkich. Na przykład, 

wymiana „know how” w odniesieniu do przygotowywania posiłków przez wspólne przyrządzanie 

(wspólne robienie i pokaz) jak również za pośrednictwem prostego przekazywania wiedzy 

(przekazywanie przepisu).  Występują też inne formy wymiany spontanicznej, polegające na 

wymianie przysług („zrobię coś dla ciebie, a ty zrobisz coś dla mnie”), przy czym ten drugi 

sposób, jeśli nabierze formy organizacyjno-strukturalnej, można nazwać „bankiem czasu” (w 

sensie: formy pozwalającej na oszczędzanie czasu). Jednak wymiana umiejętności lub „barter 

umiejętności” (określenia można uznać za synonimy), nie tylko pociąga za sobą oddanie do 

dyspozycji własnego czasu na czyjeś zadania lub na otoczenie kogoś opieką, ale dotyczy 

"oferowania i transferowania części własnego kulturowego i rzeczowego (merytorycznego) 

know-how, a tym samym własnej tożsamości”. Dlatego wymiana umiejętności/barter może być 

uznane nie tylko jako środek do promowania uczenia się/edukacji  i transferu wiedzy w systemie 

niskobudżetowym, ale raczej –co bardziej ciekawe- jako wydajny i skuteczny  mechanizm 

wspierania międzykulturowych i międzypokoleniowych kontaktów oraz wymiany. Zatem barter 

umiejętności wzmocni więzi społeczne w dzisiejszych wielokulturowych i wielopokoleniowych 

sąsiedztwach i społecznościach.  



One of the greatest discoveries that made the man 

and one of the largest surprises for him is the discovery 

that he can manage doing something, 

fear of being thought that he could not manage 

 

Jednym z największych odkryć jakie uczynił człowiek, 

i jedną z największych dla niego niespodzianek jest odkrycie, 

że może on uczynić to, 

o czym ze strachem sądził, że nie potrafi uczynić 

 

Henry Ford 


