
-Niemi świadkowie historii łączą pokolenia-

Przy wsparciu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych młodzież należąca do
naszego Towarzystwa realizuje badawczy projekt na temat krzyży pokutnych na terenie historycznego Śląska
łączącego kulturowo Polskę i Niemcy. Krzyże pokutne, są integralną częścią historii polsko – niemieckiej.

Młodzież w ramach przygotowania do tej trudnej tematyki uczestniczy w seminarium "Kamienne krzyże"– formy te
będące oznakami przebłagania Boga za zbrodnie, wznoszone były przez zabójców w miejscu dokonania
morderstwa. Zwyczaj stawiania krzyży pokutnych przywędrował z Europy Zachodniej. W Europie występuje ich
ok. 7000, z tego 4000 na terenie Niemiec, a w Polsce ok. 600 szt.

Uczestnicy projektu odbyli również zajęcia w terenie polegające na studiowaniu krzyży pokutnych
zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, tj. odczytywaniu informacji, na nich umieszczonych,
dotyczących zbrodni za jakie powstały.

Zebrane informacje w trakcie zajęć terenowych, są opracowywane podczas warsztatów badawczych. Efektem
wszystkich działań projektowych będzie mini- publikacja dotycząca krzyży pokutnych i opisu miejscowości na
szlaku wyznaczonym ich lokalizacją.

Młodzi badacze oprócz odkrywania regionalnej historii, zgłębiają trudne słownictwo.
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-die stummen Zeugen der Geschichte
bilden Generationsbrücke-

Mit Unterstützung des Verbandes deutscher Sozial-Kultureller Gesellschaften setzt die Jugend unserer
Gesellschaft ein Forschungsprojekt zum Thema Bußkreuze im historischen Schlesien um, das Polen und
Deutschland kulturell verbindet. Bußkreuze sind ein wesentlicher Bestandteil der polnisch-deutschen Geschichte.
In der Vorbereitungsphase auf dieses schwierige Thema nehmen Jugendliche an dem Seminar "Steinkreuze" teil.
Diese Formen sind Zeichen der Versöhnung Gottes für Verbrechen und wurden von Mördern am Mordort
errichtet. Der Brauch, Bußkreuze aufzustellen, kam aus Westeuropa. In Europa gibt es etwa 7.000 davon, davon
4.000 in Deutschland und etwa 600 in Polen.
Die Projektteilnehmer nehmen auch an Workshops -Recherchieren von Sühnekreuzen in der Woiwodschaft
Lubuskie teil, dh das Ablesen der ihnen vorliegenden Informationen über die Verbrechen, für die sie geschaffen
wurden.
Die während der Projektaktivitäten gesammelten Informationen werden in Forschungsworkshops entwickelt. Als
Projektergebnis wird eine Verőffentlichung über Bußkreuze mit der Beschreibung der am Sühnekreuzweg
gelegenen Ortschaften.
Dabei lernen die jungen Forscher vor allem die schwierige Wortschatz und erörtern die Landeskunde.
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