„Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”
— idea projektu
Województwo lubuskie obfituje w interesujące zabytki, z którymi społeczność lokalna nie do końca się
identyfikuje. Aby zwiększyć świadomość młodego
pokolenia i pogłębić wiedzę o historii regionu, Fundacja DOBRO KULTURY, we współpracy z Katedrą Ochrony Zabytków na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
przygotowują polsko-niemiecki projekt edukacyjny.
Projekt ten obejmie także część Brandenburgii i Saksonii, które w przeszło wraz z Ziemią Lubuską tworzyły wspólny krajobraz kulturowy.
Historia rodziny Schoenaich-Carolath i obiektów
znajdujących się na pograniczu polsko-niemieckim
z nią związanych, została wybrana jako temat przewodni projektu.
Miejsca wybrane do pilotażowej edycji to: Siedlisko
(Carolath), Zabór (Saabor), Bytom Odrzański (Beuthen an der Oder), Starosiedle (Starzeddel), Gębice
(Amtitz), Miłaków (Milkau), Bad Muskau, Neuzelle,
Guben, Forst.
Dążeniem organizatorów jest przygotowanie cyklu
polsko-niemieckich warsztatów dla dzieci i młodzieży. Będą one miały charakter praktyczny – praca
z różnego rodzaju materiałami takimi jak drewno, kamień, gips, marmur, będzie dla młodych uczestników
doskonałym wprowadzeniem w tematykę ochrony
i konserwacji zabytków, a także zaznajomi ich z różnymi rodzajami rzemiosła.
Oprócz prac manualnych, dzieci wraz z opiekunami
wcielą się w role poszukiwaczy wiedzy historycznej
o swojej miejscowości i zlokalizowanych w niej zabytkach. Efektem działań mają być zaprojektowane przez
młodzież materiały promujące miejscowość.

Głównymi celami projektu są:
●

zwiększenie wiedzy i świadomości młodzieży o lokalnym dziedzictwie kulturowym i podkreślenie jego
wartości historycznej i artystycznej

●

wypracowanie metod, które będą wykorzystywać animatorzy do przeprowadzania ciekawych zajęć w terenie, które sprawią, że obcowanie z zabytkiem stanie się
atrakcyjną (i przy okazji pożyteczną) formą spędzania
czasu wolnego

●

integracja młodzieży z Polski i z Niemiec poprzez propagowanie dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowe

Przewidywane materialne rezultaty projektu to:
●

tablice dotyczące obiektów, które posiadać będą
wartości edukacyjne, informacyjne i mogą zainteresować turystów

●

filmy o zabytkach na płytach CD

●

puzzle, gry, broszury i inne materiały informujące o lokalnym dziedzictwie

●

publikacja, która będzie dokumentować wszystkie
działania projektowe

Moje?
Twoje?
Nasze!

Wszystkie powyższe materiały zostaną przygotowane
przez młodych uczestników projektu!
Planowane etapy projektu:
1) Spotkanie wprowadzające do projektu – kwiecień 2013
2) Szkolenie dla animatorów grup*
3) Polsko-niemieckie warsztaty dla dzieci (część teoretyczna i praktyczna)*
4) Spotkanie podsumowujące projekt*

*UWAGA! Termin realizacji powyższych działań jest uzależniony
od pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu.

transgraniczny projekt
upowszechniania dziedzictwa
kulturowego wśród dzieci i młodzieży
Zaproszenie na spotkanie wprowadzające

„Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”
spotkanie wprowadzające do projektu
Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie
wprowadzające do naszego polsko-niemieckiego projektu.
Wydarzenie skierowane jest do osób związanych ze środowiskiem szkolnym i edukacji pozaformalnej, animatorów
kultury, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji związanych z turystyką i dziedzictwem
kulturowym.
Spotkanie odbędzie się 26.04.2013 r. w Siedlisku/k. Nowej Soli, w budynku szkolnym na Placu Zamkowym, naprzeciwko ruin zamku.
Aby wziąć w nim udział prosimy o przesłanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
dobrokultury.org/pl/projekty (w zakładce: Moje? Twoje?
Nasze!) na adres: info@dobrokultury.org lub za pośrednictwem poczty na adres Fundacji DOBRO KULTURY.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.04.2013 r.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie wprowadzające do polsko-niemieckiego projektu
upowszechniania dziedzictwa kulturowego wśród dzieci
i młodzieży // Siedlisko, 26.04.2013 r.
od 8.30 rejestracja uczestników
Block 1: Zaprezentowanie idei projektu
i wartości kulturowej miejsca
9.00 przywitanie i przedstawienie planu seminarium
(moderacja: dr Joanna Drejer, Uniwersytet Europejski Viadrina)
9.15 Joanna Kopczyńska (prezes Fundacji Dobro Kultury) i Eleonore von
Schoenaich-Carolath (pomysłodawczyni projektu): Przedstawienie organizatorów: Fundacji Dobro Kultury oraz Katedry Ochrony Zabytków
na Uniwersytecie Viadrina, zaprezentowanie idei projektu „Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy”
10.00 dr Tomasz Andrzejewski (dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli):
Rodzina Schoenaich w dziejach pogranicza
10.30 przerwa kawowa
Block 2: Projekty młodzieżowe związane
z dziedzictwem kulturowym
10.45 dr Susanne Braun (Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Bonn):
„Denkmal aktiv“ – Kulturerbe macht Schule, program edukacyjny
Fundacji Deutsche Stiftung Denkmalschutz
11.15 Katarzyna Dzigańska (Małopolski Instytut Kultury, Kraków):
Dziedzictwo kulturowe jako kontekst ułatwiający kształtowanie
kluczowych kompetencji – projekt „Aqueduct”
11.40 Marcin Klag (Małopolski Instytut Kultury, Kraków):
Metoda angażowania młodzieży w aktywną refleksję nad
dziedzictwem kulturowym – Konkurs „Skarby Małopolski”
12.10 Krzysztof Szustka (Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja“, Legnica):
Questing – Wyprawy Odkrywców
– narzędziem aktywnej edukacji regionalnej
12.30 obiad
13.00 zwiedzanie ruin zamku w Siedlisku
14.00 Andreas Hoﬀmann (nauczyciel j. niemieckiego i historii, Rahn-Schule,
Neuzelle): Sprawozdanie z zajęć upowszechniania dziedzictwa
kulturowego w szkołach na pograniczu – szanse i zagrożenia
14.20 Dorothée Schmidt-Breitung (pedagog w obszarze dziedzictwa kulturowego, Neuzelle): Śladami dziedzictwa – Sprawozdanie z zajęć
upowszechniania dziedzictwa kulturowego w szkołach w Brandenburgii
14.50 pytania i dyskusja
15.30 interaktywne warsztaty dla chętnych pt. Dziedzictwo – punkty widzenia
17.30 zakończenie warsztatów

Fundacja
DOBRO KULTURY
DOBRO KULTURY jest organizacją pozarządową działającą na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i pierwszą fundacją o tym
profilu w regionie Odry. Naszym zaszczytnym obowiązkiem jest zachęcanie mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego do angażowania
się w opiekę nad lokalną spuścizną kulturową, co prowadzi do wzmacniania więzi międzyludzkich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Dane teleadresowe:
DOBRO KULTURY
Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
Stiftung zum Schutz des Europäischen Kulturerbes
ul. Kościuszki 1/209, 69-100 Słubice
www.dobrokultury.org / info@dobrokultury.org
tel. +48 (0) 95 759 23 76 / +49 335 5534 16 376

Katedra Ochrony Zabytków,
Uniwersytet Europejski
Viadrina
Katedra Ochrony Zabytków na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą prowadzi podyplomowy kierunek studiów „Ochrony Europejskich Dóbr Kultury”, który skierowany jest nie tylko do konserwatorów zabytków, czy historyków sztuki, ale także do przedstawicieli
innych dziedzin, którzy są zainteresowani dziedzictwem kulturowym.
Oprócz działalności dydaktycznej, katedra koordynuje różnego rodzaju projekty naukowe: konferencje, publikacje, wystawy.
Dane teleadresowe:
Europa-Universität Viadrina, Lehrstuhl für Denkmalkunde
Postfach 17 86, D-15207 Frankfurt (Oder)
www.denkmalpflege-viadrina.de / denkmalkunde@europa-uni.de
tel. (+49) 0335 5534 16 460
Projekt realizowany przy wsparciu:

Patronat: dr Barbara Bielinis-Kopeć,
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

