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Nasze wrażenia.....
Uczestnicy: Zapytaliśmy: "Po co zajmować się tą historią teraz, tyle lat po wojnie? "
Usłyszeliśmy  odpowiedź  naszej  Moderatorki:  Choćby  dlatego,  że  to  są  niesamowicie  fascynujące
historie! Każdy potrzebuje takiej opowieści.  A nasza jest o tym, jak nasi dziadowie, i  już niedługo
pradziadkowie, sprowadzili się do obcych miast, do obcych wsi, w których jeszcze były ślady "wroga" i
musieli się w nich odnaleźć. 
To  nie  jest  opowieść  o  tym,  jak  wracamy  na  swoje,  tylko  opowieść  o  tym jak  przychodzimy  na
nieswoje i o tych wszystkich zabiegach, które podejmujemy po to, żeby się zadomowić. 

To jak z pytaniem „skąd się wziąłem?”. Prędzej czy później powinno zapytać o to każde z Was.

Tematyka   projektu   zaproponowana   nam   do   realizacji   wzbudziła   z   początku   nasze
niezdecydowanie do zaangażowania się w jego przebieg, gdyż musimy z zażenowaniem przyznać, że
jego treści wydały nam się tak odległe, że wręcz nieciekawe. O ile historia tych terenów nie jest nam
obca, a wykłady i seminaria jeszcze ją usystematyzowały, to badanie biografii i cała praca związana 
z   tym panelem projektowym była   trudna.     Jednak umiejscowienie   jej  w prywatnej  perspektywie
pojedynczych   osób,   z   którymi  mieliśmy   okazję   podczas   realizacji   naszego   projektu   się   spotkać
pozwoliła nam zrozumieć  historie ludzi wypędzonych i przesiedlonych.

Ciekawie   zaaranżowane    warsztaty   na   temat   dziedzictwa   kulturowego,   a   potem  wizyty
studyjne w pięknych miejscach, a właściwie w naszych rodzinnych miasteczkach, o historii których nie
zawsze   mieliśmy   pojęcie     wzmocniły   nasze   poczucie   tożsamości   z   tymi   miejscami  
i uzmysłowiły nam niesprawiedliwość losów historii.

My   sami   nie   jesteśmy   obciążeni   negatywnymi   emocjami,   ale   ważnym   jest   dla   nas
wychowanie w pokoju zgodne z poszanowaniem tradycji dlatego nasz przekaz wyraziliśmy w naszych
prezentacjach, wywiadach, opowiadaniu.

Uczestnictwo   w   tym   projekcie   wzbogaciło   nas   w   wielu   wymiarach,   a   kontakt  
z przedstawicielami starszego pokolenia bezcenny.

Amelia: 
Zaproponowane warsztaty budziły historie, a praca nad opowiadaniem pamięć o ukradzionym świecie.



Słowa Julii 
 Niezwykłe wspomnienia zwykłych ludzi. 
Historia życia każdego człowieka jest małą cząstką wielkiej historii człowieczeństwa. 

Ola: 
To, co wyróżnia nasz projekt to zwrócenie się do tradycji, ożywienie jej i prezentacja różnorodnych 
postaw i koncepcji artystycznych. 

Kasia, Emilka: 
Oprócz walorów artystycznych nasz projekt posiada jeszcze jeden ważny aspekt misji i komunikacji z
odbiorcą-  zachęca  nas  młodych  ludzi  do  bliższego  zapoznania  się  z  kulturą  naszych  przodków,
powrotu do tradycji, oraz lansowanie mody na " badanie historii rodzinnych, regionu.."

Martyna: 

Rozpoczynając panel badawczy:  "Moje dziedzictwo kulturowe- Region Dolnego Śląska" musiałam
stworzyć ankietę na temat świadomości nas młodego pokolenia na ten temat. Jej wyniki przedstawiłam
na warsztatach.

Patryk: 
Dolny Śląsk nie ma sobie równych pod względem liczby budowli rezydencjonalnych, czyli zamków,
pałaców i dworów. To niezwykłe, ale jak smutne, bo spośród dwóch tysięcy rezydencji istniejących w
1945 roku w ciągu minionych 70 lat połowa została zrównana z ziemią,....

Julia, Aneta
Zrealizowane wywiady oral history...pomogły nam zrozumieć ból tych osób po stracie najcenniejszych
rzeczy....Ważnym dla nas była możliwość rozmowy z członkami Towarzystwa Społeczno-
kulturalnego z Zielonej Góry.

Natalia: 
Projekt ten umożliwił potomkom rdzennych mieszkańców Ziem Zachodnich powrócić do miejsc życia 
ich dziadków, pradziadków. 



Kuba, Olek 
Do celów projektu stworzyliśmy aplikację discord z kanałem głosowym i  tekstowym, dokonaliśmy
weryfikacji  osób mających do niej dostęp oraz administrowaliśmy go. 

Szymon, Jakub
Naszym zadaniem jako informatyków była pomoc techniczna przy realizacji poszczególnych zadań
związanych z tworzeniem prezentacji, doborem odpowiednich metod, podkładów muzycznych i wielu
innych.

Gracjan
Mam przyjemność redagować od jakiegoś czasu gazetkę Grünberger Monatsblatt oraz administrować
stronę  www.  Towarzystwa  Społeczno-Kulturalnego  Mniejszości  Niemieckiej  w  Zielonej  Górze.
Również aktywnie musiałem włączyć się we wszelkie działania projektowe i na bieżąco zamieszczać
wszelkie informacje na jego temat.

Krystian
moim zadaniem było stworzenie filmu podsumowującego wszystkie działania projektowe, te formalne i
nieformalne....

Uczestnicy projektu


