
Podsumowanie działań projektowych:

“Milczący świadkowie historii tworzą mosty pokoleń”

Celem projektu była promocja elementów kulturowych i historycznych Dolnego Śląska. Wspólny
element, łączący kulturowo i historycznie Polskę i Niemcy to krzyże pokutne.

W punkcie kulminacyjnym w listopadzie 2018 r. uczestnicy wzięli udział w seminarium
poświęconym historii krzyży na terenie historycznym Śląska. Uczestnicy nabyli wiedzę na temat
kamiennych krzyży pojednania, stawianych jako zadośćuczynienie za umyślne zabójstwo lub
morderstwo, a także o ich lokalizacji.

Seminarium przeprowadziła prelegentka, edukatorka regionalna, która zajmuje się tematyką krzyży
pokutnych, a także moderowała warsztaty tematyczne.

W ramach tego projektu przeprowadzono 3 panele warsztatowe:

1. Warsztaty - Badanie i analiza krzyży pokutnych w miejscu ich usytuowania - odczytywanie
informacji na nich zawartych (za jakie umyślne zabójstwo lub morderstwo zostały wzniesione). W
ramach tego działania zorganizowano wycieczkę studyjną i kilka indywidualnych wyjazdów do
wybranych miejsc lokalizacji Krzyży Pojednania (Bytom Odrzański, Borów Wielki, Kożuchów,
Mirocin Dolny, Miłaków, Gołaszyn, Jeleniów, Kotowice, Ochla). Uczestnicy zebrali informacje na
temat prac badawczych (dokumentacja merytoryczna i fotograficzna) .

2. Warsztaty badawcze - Dokumentacja archiwalna - opis działań projektowych - uczestnicy projektu
przeprowadzili inwentaryzację Krzyży Zadośćuczynienia i zilustrowali wszystko w prezentacji.

3. Opracowanie mini-publikacji - warsztaty redakcyjne i tłumaczeniowe, w których historia polskich i
niemieckich krzyży pokutnych przygotowywana jest w dwóch wersjach językowych.

W wyniku działań projektowych zredagowano publikację o tematyce krzyży pojednania , opisującą
również miejscowości znajdujące się na trasie osnutej wokół lokalizacji Krzyży Pokutnych. Temu
zadaniu towarzyszyły również działania w bibliotece uniwersyteckiej i drukarni, dzięki czemu nasi
młodzi członkowie mogli uzyskać szerszy wgląd w tą tematykę. Przede wszystkim młodzi członkowie
nauczyli się trudnego słownictwa i dyskutowali o dziedzictwie kulturowym. Ważnym elementem była
możliwość wymiany doświadczeń ze starszymi przedstawicielami naszego stowarzyszenia.

W ramach podsumowania projektu zorganizowano oficjalne seminaria i konferencje. Uczestnicy
projektu przedstawili tą trudną tematykę występowania Krzyży Pokutnych na Dolnym Śląsku



szerokiemu gronu swoich rówieśników, a także na konferencji w Muzeum Miejskim w obecności
oficjalnych przedstawicieli świata nauki - pracowników muzeów, regionalistów, przedstawicieli władz
miejskich.

Młodzi ludzie ze swoim zaangażowaniem przyczynili się do zachowania i rozwoju dziedzictwa
kulturowego. Aktywnie uczestniczyli w działaniach należących do struktur mniejszościowych. Ich
zaangażowanie uczyniło ich pewnymi siebie, zaangażowanymi społecznie młodymi ludźmi, którzy
mają własne opinie i znają swoją tożsamość jako część swojej historii.

Dyskusja na ten trudny temat zapewniła rozwój i udoskonaliła znajomość języka obcego wśród
młodzieży.

Wartości historyczne naszego regionu są bardzo cenne, ale niestety nieznane szerszej grupie ludzi. Z
tego powodu zdecydowaliśmy się wdrożyć projekt promujący region, a także elementy kulturowe,
które przynoszą długoterminowe korzyści.

W fazie rozwoju koncepcji projektu byliśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę,
że jest to bardzo trudny temat i może być zbyt odległy dla młodych ludzi. Ku naszemu zaskoczeniu
projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi, a same krzyże pokutne to elementy
architektury, na które już wcześniej zwrócili uwagę, dlatego też byli bardzo zainteresowani udziałem
w tego rodzaju projekcie. W trakcie jego realizacji zdobyli wiedzę na temat krzyży pokutnych w
swojej okolicy, ale wzbogacili się również o nowe treści.

Realizacja projektu przyczyni się do lepszej promocji regionu. Młodzi ludzie chcą kontynuować
projekt i "sprzedawać" nabytą wiedzę jako interesujący produkt turystyczny.

Projekt przyczyni się również do stworzenia produktu, który przyniesie szczególne korzyści starszym
pokoleniom.

Projekt zintensyfikował współpracę między członkami społeczeństwa i współpracę z innymi
podmiotami.
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