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Newsletter 
nr/Nr. 2 – grudzień/Dezember 2021 

 
Rok 2021 powoli zmierza ku końcowi. Mimo panującej trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 
wszyscy partnerzy projektu Mare – Pomerania – Confinium realizowali poszczególne zadania organizując po-
szczególne wydarzenia oraz przygotowując kolejne na ostatni i najbardziej obfitujący ewenty rok – 2022. Zapra-
szamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji projektu w drugim półroczu 2021 r. oraz aktualnościami.  

* * * 
Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Trotz der schwierigen Situation, die durch die COVID-19-Pande-
mie verursacht wurde, haben alle Partner des Projekts Mare – Pomerania – Confinium ihre individuellen Aufga-
ben erfüllt, einzelne Veranstaltungen organisiert und die nächsten für das letzte und ereignisreichste Jahr - 2022 
- vorbereitet. Wir laden Sie ein, die Berichte über die Umsetzung des Projekts in der zweiten Hälfte des Jahres 
2021 sowie die Neuigkeiten zu lesen. 

  

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 

 
 

SPRAWOZDANIA  /  BERICHT 

Od przepychu do ruiny: podróż studyjna Viadriny bada losy branden-

burskich rezydencji 

Von Pracht bis Ruine: Viadrina-Studienreise taucht ein in Schicksale 

brandenburgischer Residenzorte 
 

Relacja z niemiecko-polskiej wyprawy 
studyjnej „Rezydencje w północno-
wschodniej Brandenburgii”, 28-29 
sierpnia 2021 r./ Studienreise durch 
ländliche Residenzorte der einstigen 
Neumark, 28.-29. August 2021 – Be-
richt 

 

 Setki posiadłości i zamków zdobią 
Brandenburgię. Niektóre z nich są w 
ruinie i nadają się jedynie na plan fil-
mowy. W innych mieszczą się goście 
hotelowi lub projekty edukacyjne, 
a w kilku mieszkają nawet potomko-
wie rodzin ich dawnych właścicieli. 
Jak złożona i trudna jest historyczna 
przeszłość obiektów oraz przyszłe 
koncepcje ich wykorzystania, 
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przekonała się w dniach 28 i 29 sierpnia 2021 roku grupa uczestników polsko-niemieckiej podróży studyjnej w 
północno-wschodniej Brandenburgii. 

„Zmartwychwstały z ruin…” – Z sufitu sali balowej 
w dworku w miejscowości Blumberg spadają pomalowane 
skrawki gazet i zwisają w dół jak proporczyki. Na dwóch, 
leżących już na podłodze, widnieje październik 1949 roku 
jako data wydania – oraz odbitka hymnu NRD. „… i zwrócił 
się ku przyszłości…” – Tak jak NRD ze swoją reformą rolną 
i pragmatycznym traktowaniem zabytków zniszczyła sub-
stancję starych dworów i zamków mieszkalnych tu, we 
wschodniej Brandenburgii, tak pierwszy wers jej państwo-
wej pieśni wydaje się tym bardziej paradoksalny i jedno-
cześnie pasujący do teraźniejszości i przyszłości tych posia-
dłości. 

W sierpniowy, ponury i szary weekend polsko-nie-
miecka grupa składająca się z pracowników Katedry Zabyt-
koznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, absol-
wentów i studentów różnych kierunków, pracowników 
urzędów ochrony zabytków z Frankfurtu nad Odrą i Zielo-
nej Góry oraz zainteresowanych mieszkańców regionu wy-
ruszyła w podróż, aby poznać architekturę, stan i zagospodarowanie bardzo różnych rezydencji w powiatach 
Uckermark, Märkisch Oderland i Oder-Spree. 

W samej Brandenburgii znajduje się około 800 zabytkowych dworów i pałaców, wyjaśnia przewodniczka, hi-
storyk sztuki i była dziennikarka kulturalna Marie Luise Rohde z organizacji „Freundeskreis Schlösser und Gärten 
der Mark” (Przyjaciele Pałaców i Ogrodów Marchijskich) w sobotę wczesnym rankiem, gdy grupa jedzie autoka-
rem przez poranną mgłę w Uckermark. W programie dwudniowej wycieczki jest jedenaście obiektów – od 
skromnych do okazałych, od baroku przez klasycyzm i historyzm po Schinkla. 

Jako heterogeniczna grupa, rezydencje odzwierciedlają różne etapy i scenariusze zmian społecznych i kultu-
rowych. Jednocześnie stanowią one ważne punkty krystalizacji inscenizowanej i budowanej reprezentacji. 
Wreszcie, kryją też wspomnienia reakcyjnych uwikłań, zerwania z tradycją czy nieudanych reform epoki nowo-
żytnej. Wywłaszczenie i zmiana funkcji większości dworów po 1945 roku przebiegała tu w podobny sposób jak 
w zachodniej Polsce na rzecz państwa socjalistycznego, ale bez bariery wrogości narodowej. Prywatyzacja i po-
nowne wykorzystanie po upadku muru berlińskiego rozpoczęły się po obu stronach Odry z wahaniem. 

Do Marie Luise Rohde i profesora Paula Zalewskiego dołączyli 
lokalni eksperci, aby wyjaśnić, w jaki dokładnie sposób. Historyk 
sztuki Beatrix Blum przedstawiła rozwój architektoniczny i prze-
miany zamku Boitzenburg, który obecnie służy jako hotel dla 
dzieci i młodzieży oraz miejsce organizacji imprez. Dr Charles El-
worthy opowiedział o historii swojego domu w zamku Wartin, 
który w czasach narodowego socjalizmu był szkołą gauleiterów, 
a obecnie służy jako miejsce wymiany studentów i przestrzeń dla 
festiwali muzycznych. Jak wspominali następnego dnia liczni 
uczestnicy, szczególne wrażenie wywarło na nich staranne ume-
blowanie i osobiste ciepło, które charakteryzują dziś dom i jego 
otoczenie.  

W dworze w miejscowości Blumberg Henning von der Osten – jeden z trzech braci, którzy po upadku komu-
nizmu odkupili dwór i gospodarstwo leśne – opowiedział o organizacji rozbudowy domu o pomieszczenia miesz-
kalne dla rodzin właścicieli, a w przyszłości także o części do udostępnienia dla wsi w gminie Casekow. Wśród 
nich jest sala balowa z resztkami gazet, która do dziś jest placem budowy. 

Ruiny zamku i pałac Zichow oraz zamek Hohenlandin przypominają nam tylko w szczegółach o wspaniałej 
i chwalebnej historii, ponieważ oba nie są już zamieszkiwane ani użytkowane, a tym samym niszczeją. Z kolei 
w Felchow nawet sama gmina zdołała wyremontować wnętrze dworu i uczynić go użytecznym dla społeczności. 
Miejscowy historyk Richard Borchert pokazuje prywatne zdjęcia z czasów przed upadkiem komunizmu, kiedy to 
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– jak w prawie wszystkich budynkach na trasie wycieczki – mieściły się tu żłobek i przedszkole, sklep spożywczy 
i zakład fryzjerski. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej te przestronne budynki służyły często jako 
pierwsze miejsca zakwaterowania dla uchodźców z byłych niemieckich terenów wschodnich.  

Szary i deszczowy drugi dzień 
wycieczki zakończył się kilkoma 
bardzo pozytywnymi przykładami 
koncepcji wykorzystania i przebu-
dowy: Zamek Criewen jest popu-
larnym celem wycieczek jako miej-
sce edukacji, siedziba Zarządu 
Parku Narodowego Doliny Dolnej 
Odry i z zadbanym Parkiem Krajo-
brazowym Lenné; podobnie Mu-
zeum Oderbruch w Altranft i za-
mek w  Neuhardenbergu z sąsia-
dującym z nim kościołem Schinkla. 
W dworze w Sieversdorfie, nieda-
leko miejsca rozpoczęcia wy-
cieczki we Frankfurcie nad Odrą, Karl-Christoph von Stünzner-Karbe przedstawił, jak jego rodzina odzyskała i 
przeprojektowała połowę dworu, która nie została zniszczona, oraz przynależny dziedziniec. 

W ten sposób zakończyła się bardzo żywa i imponująca podróż studyjna, która była jednocześnie podsumo-
waniem seminarium online w Katedrze Zabytkoznawstwa. Czterech studentów: Alla Bahlei, Amelie Sand, Marie 
Müller i Lukas Lindemann cieszą się, że wycieczka pozwoliła im jeszcze żywiej przeżywać treści seminaryjne: „To 
imponujące, że można zobaczyć budynki w rzeczywistości i usłyszeć historie od samych właścicieli”. W mieszanej 
grupie znalazło się również frankfurckie małżeństwo Roswitha i Hans-Jürgen Richter, które zapisało się na wyjazd 
studyjny głównie z ciekawości. „Nie znasz wielu z tych miejsc. A jeśli już, to nie odwiedzasz ich jeden po drugim, 
a potem nie masz porównania.” Podobne zdanie ma Alexandra Jelitte, absolwentka kierunku „Kultura i historia 
Europy Środkowo-Wschodniej”, pracująca obecnie w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie: 
„Uwielbiam takie podróże odkrywcze, takie obiekty w stosunkowo odległych miejscach”. 

* * * 
Hunderte Gutsanlagen und Schlösser schmücken Brandenburg. Manche verfallen und sind allenfalls noch als 

Filmkulissen nützlich. Andere beherbergen Hotelgäste oder Bildungsprojekte, einige wenige sogar Nachfahren 
ihrer einstigen Besitzerfamilien. Wie komplex und schwierig sich die historische Vergangenheit der Objekte als 
auch künftige Nutzungskonzepte gestalten, hat eine Studienreisegruppe mit dem Lehrstuhl für Denkmalkunde 
in Nordost-Brandenburg am 28. und 29. August 2021 erkundet. 

„Auferstanden aus Ruinen…“ – von der Decke des Ballsaals im Gutshaus Blumberg lösen sich bemalte Zei-
tungsfetzen und hängen wie Wimpel herab. Zwei, die bereits am Boden liegen, zeigen als Erscheinungsdatum 
den Oktober 1949 – und einen Abdruck der DDR-Hymne. „… und der Zukunft zugewandt …“ – so sehr die DDR 
mit ihrer Bodenreform und ihrem pragmatischen Umgang mit historischen Gebäuden der Substanz alter Her-
renhäuser und Residenzschlösser hier in Ostbrandenburg zugesetzt hat, umso paradoxer und passender zugleich 
erscheint die erste Zeile ihres Staatsliedes für Gegenwart und Zukunft jener Gutsanlagen. 

An einem trüb-grauen Augustwochenende hat sich eine neugierige, deutsch-polnische Gruppe aus Angehö-
rigen der Professur für Denkmalkunde der Europa-Universität Viadrina, Alumni und Studierenden unterschied-
licher Fachrichtungen, Mitarbeitenden von Denkmalschutzbehörden in Frankfurt (Oder) und Zielona Góra und 
interessierten Bürgern und Bürgerinnen der Region auf die Reise gemacht, um Architektur, Zustand und Ent-
wicklung ganz verschiedener Residenzorte in der Uckermark, Märkisch Oderland und im Landkreis Oder-Spree 
kennenzulernen. 

Um die 800 historische Herrenhäuser und Schlossanlagen gibt es allein in Brandenburg, erläutert die Reise-
leiterin, Kunsthistorikerin und ehemalige Kulturjournalistin Marie Luise Rohde vom „Freundeskreis Schlösser 
und Gärten der Mark“ am frühen Samstagmorgen, als die Gruppe mit dem Bus durch den uckermärkischen 
Morgennebel rollt. Auf dem Programm für die Zwei-Tage-Reise stehen elf Objekte – von bescheiden bis prunk-
voll, von Barock über Klassizismus und Historismus bis hin zu Schinkel. 
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Als heterogene Gruppe spiegeln die Residenzorte unterschiedliche Stufen und Szenarien des gesellschaftli-
chen und kulturellen Wandels wider. Gleichzeitig bilden sie wichtige Kristallisationspunkte der inszenierten und 
gebauten Repräsentation. Schließlich verbergen sich in ihnen auch Erinnerungen an reaktionäre Verstrickungen, 
Traditionsbrüche oder missglückte Reformen des modernen Zeitalters. Die nach 1945 durchgeführte Enteignung 
und der Funktionswechsel der meisten Herrenhäuser verliefen hier ähnlich wie im westlichen Polen im Auftrag 
des sozialistischen Staates, aber ohne die Barriere der nationalen Anfeindung. Privatisierung und Nachnutzung 
nach der Wende liefen auf beiden Seiten der Oder zögerlich an. 

Wie genau, das erklärten neben Marie Luise 
Rohde und Professor Paul Zalewski an vielen 
Stationen der Studienreise Expert:innen vor 
Ort. Die Kunsthistorikerin Beatrix Blum erläu-
terte die architektonische Entwicklung und Um-
formungen des Schlosses Boitzenburg, das 
heute als Kinder- und Jugendhotel sowie Veran-
staltungsort genutzt wird. Dr. Charles Elworthy 
berichtete im Schloss Wartin von der Historie 
seines Hauses, das zu Zeiten des Nationalsozia-
lismus auch Gauleiter-Schule war, bis hin zur 
heutigen Nutzung als Austauschort für Studie-
rende und Raum für Musikfestivals. Die liebe-
volle Einrichtung und persönliche Wärme, die das Haus und die Außenanlagen heute prägen, hat die Studienrei-
segruppe besonders beeindruckt, wie zahlreiche Teilnehmende noch am Folgetag erzählen. 

Im Gutshaus Blumberg erzählte Henning von der Osten – einer von drei Brüdern, die das Gut und eine Forst-
wirtschaft nach der Wende zurückkauften – von der Organisation des Ausbaus des Hauses mit Wohnräumen für 
die Besitzerfamilien und künftig auch Teilen, die dem Dorf in der Gemeinde Casekow zur Verfügung stehen sol-
len. Darunter ist auch der Ballsaal mit den Zeitungsresten, der noch eine Baustelle ist. 

Die Burgruine und das Schloss Zichow sowie das Schloss Hohenlandin erinnern nur noch in Details an eine 
pracht- und ruhmvolle Geschichte, da beide nicht mehr bewohnt oder genutzt werden und so immer weiter 
verfallen. In Felchow dagegen hat sogar die Gemeinde selbst es vollbracht, das dortige Gutshaus wenigstens im 
Innern zu sanieren und für die Gemeinschaft nutzbar zu machen. Ortschronist Richard Borchert zeigt Privatbilder 
aus Zeiten vor der Wende, als hier – wie übrigens in nahezu allen Objekten der Reise – Kinderkrippe und -garten, 
Lebensmittel- und Frisörladen unterkamen. Direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges dienten die geräumigen 
Gebäude außerdem auch oft als erste Unterkunft für Geflüchtete aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. 

Der graue und regnerische zweite Reisetag endete dann mit mehreren sehr positiven Beispielen für Nut-
zungs- und Sanierungskonzepte: Das Schloss Criewen ist als Bildungsort, Sitz der Nationalparkverwaltung Unte-
res Odertal und mit seinem gepflegten Lenné-Landschaftspark ein beliebtes Ausflugsziel; ähnlich das Oderbruch-
Museum in Altranft und das Schloss in Neuhardenberg mit der benachbarten Schinkelkirche. Im Gutshaus Sie-
versdorf, unweit des Reise-Startpunktes Frankfurt (Oder), präsentierte dann Karl-Christoph von Stünzner-Karbe, 
wie seine Familie die nicht zerstörte Hälfte des Gutshauses und den dazugehörigen Hof wiedererlangte und 
neugestaltete. 

So endete die sehr lebendige und eindrucksvolle Studienreise, die auch den Abschluss eines Online-Seminars 
an der Professur für Denkmalkunde bildete. Die vier Studierenden Alla Bahlei, Amelie Sand, Marie Müller und 
Lukas Lindemann sind froh, dass sie mit dem Ausflug ihren Seminar-Inhalt noch einmal lebendiger erleben durf-
ten: „Es ist beeindruckend, die Gebäude in der Realität zu erleben, und die Geschichten von den Besitzern selbst 
zu hören.“ Zu der gemischten Gruppe gehörte auch das Frankfurter Ehepaar Roswitha und Hans-Jürgen Richter, 
die sich vor allem aus Neugier zur Studienreise angemeldet hatten. „Viele dieser Orte kennt man ja gar nicht. 
Und wenn, dann besucht man sie nicht so hintereinander und hat dann keinen Vergleich.“ Ähnlich geht es auch 
Alexandra Jelitte, Absolventin des Studiengangs „Kultur und Geschichte Mittel– und Osteuropas“ und nun tätig 
beim Auswärtigen Amt in Berlin: „Ich liebe solche Entdeckungsreisen, solche Objekte in relativ abgelegenen Or-
ten.“            (Fot. P. Lohse, P. Migdalski) 

 

PEGGY  
LOHSE 

 Współpracowniczka Katedry Zabytkoznaw-
stwa 

Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Denkmalkunde 
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„O historii transformacji. Dziedzictwo kulturowe pogranicza nad 

Odrą Środkową w dobie nowoczesności”. Warsztaty polsko-niemiec-

kie służące sieciowaniu i planowaniu projektów 

„Zur Geschichte von Transformationen. Kulturerbe der Grenzregion 

an der mittleren Oder im Zeitalter der Moderne“. Deutsch-polni-

scher Workshop für Vernetzung und Projektplanung 

 

Relacja z warsztatów „Historia regionalna – usieciowienie i planowanie wspólnych projektów“ we Frankfur-
cie/Słubicach, 14 września 2021 r.| Słubice | Collegium Polonicum / Bericht: Zur Geschichte von Transformatio-
nen. Kulturerbe der Grenzregion an der mittleren Oder im Zeitalter der Moderne. Deutsch-polnischer Workshop 
für Vernetzung und Projektplanung, Frankfurt/Słubice, 14. September 2021 | Słubice | Collegium Polonicum 
 

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Mare, Pomerania, Confinium“ Uniwersytet Europejski Viadrina za-
prosił przedstawicielki i przedstawicieli instytucji edukacyjnych i naukowych, muzeów, archiwów, bibliotek, jak 
również niezależnych historyków/historyczki i aktywistów/aktywistki zajmujących się dziedzictwem kulturowym 
na warsztaty do Słubic. W warsztatach wzięło udział 50 osób z Polski i z Niemiec. 

W pierwszym bloku wprowadza-
jącym, nakreślającym aktualne ramy 
tematyczne i polityczne, uczestnicy 
wysłuchali trzech wystąpień. Ellen 
Kray, przedstawicielstwo rządu kra-
jowego Brandenburgii, przedstawiła 
aktualną koncepcję sąsiedztwa Pol-
ska-Brandenburgia, w tym głównie 
aspekty dotyczące kultury pamięci 
i historii. Podkreśliła przy tym wyko-
nane szerokie konsultacje społeczne 
koncepcji. Uczestnicy zauważyli 
mankament tej koncepcji w postrze-
ganiu pogranicza w granicach krajów 
związkowych. Brandenburgia tworzy 
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koncepcję dotyczącą po polskiej stronie wszystkich województw graniczących z Niemcami, a po niemieckiej stro-
nie nie uwzględnia leżącego w jej centrum Berlina. Jest to zrozumiałe jedynie z perspektywy działania admini-
stracji kraju związkowego, a zupełnie niezrozumiałe z perspektywy mieszkańca pogranicza. Dr Susann Wor-
schech z Uniwersytetu Viadrina przedstawiła socjologiczne rozumienie pojęcia transformacji, o którym mówi się 
ostatnio bardzo dużo w kontekście starań o lokalizację we Frankfurcie nad Odrą federalnej instytucji zajmującej 
się na wielką skalę tematem transformacji ustrojowej byłej NRD po włączenie tego państwa do struktur RFN. 
Zwróciła przy tym uwagę na obecne w krajach związkowych byłej NRD poczuciu niepokoju, przegranej i lęku 
przed przyszłością. Dr Magdalena Abraham-Diefenbach wprowadziła uczestników w tematykę historyczną re-
gionu i przedstawiła transformację określeń regionalnych między Brandenburgią Wschodnią, Nową Marchią a 
Ziemią Lubuską, które zawsze mają podłoże polityczne i związane są z konkretnymi grupami interesów. 

Uczestnicy przywieźli ze sobą plakaty prezentujące ich instytucje oraz pomysły projektów. Podczas przerwy 
kawowej mieli możliwość poznawania się i wymieniania pomysłami. 

W bloku poświęconym tematom regionalnym moderowanym przez prof. Paul Zalewskiego dyskutowano trzy 
referaty: 
• Nowa Marchia jako temat. Zbiory regionalne i projekty w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopol-

skim, Grażyna Kostkiewicz-Górska, kierownik Działu zbiorów regionalnych Biblioteki Wojewódzkiej w Gorzo-
wie 

• Migracja w XIX i XX wieku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, dr Anitta Maksymowicz, Muzeum 
Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 

• Historia Żydów w regionie w Muzeum Miejskim w Schwedt/Oder i polsko-niemiecka sieć kontaktów, Anke 
Grodon i Marzena Wazińska, Muzeum Schwedt 
 W trzecim bloku dotyczącym różnych formatów projektów, moderowanym przez dr Magdalenę Abraham-

Diefenbach, dyskutowaliśmy problemy pracy z uczniami i młodzieżą oraz fukcje i perspektywy działalności mu-
zeów regionalnych: 
• Wymiana uczniów i młodzieży oraz edukacja dorosłych w kontekście tematów historycznych w regionie, Ste-

phan Felsberg, Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań 
• Teraźniejszość i przyszłość w muzeum regionalnym, prof. Steffen Schuhmann, Wyższa Szkoła Artystyczna 

w Berlinie Weißensee & museum oder spree w Beeskow 
Po przerwie obiadowej, która również służyła wymianie pomiędzy uczestnikami, w trzech grupach roboczych 

uczestnicy pracowali nad następującymi tematami: 
Grupa 1: Rozwój krajobrazu kulturowego regionu nadodrzańskiego i jego znaczenie dla dzisiejszej tożsamości 

regionalnej, dr Tim Müller, Muzeum Viadrina 
Grupa pod kierunkiem dr. Müllera, dyrektora Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przy pomocy gier i me-
tod warsztatowych zajmowała się formami opowieści o historii regionu na przykładzie regionu Łużyc w okresie 
industrializacji. Uczestnicy próbowali wybrać najważniejsze i najciekawsze aspekty tej historii. 

Grupa 2: Czego uczymy się z pęknięć i 
ciągłości współczesnej historii Europy nad 
Odrą – priorytety tematyczne oraz instytu-
cje w Polsce i Niemczech, Stephan Felsberg 
Grupa robocza moderowana przez Ste-
phana Felsberga skupiła się na problemach 
związanych z powstaniem we Frankfurcie 
nad Odrą nowej polsko-niemieckiej insty-
tucji zajmującej się historią regionalną, 
która mogłaby powstać na bazie zbiorów 
Fundacji Brandenburskiej w Fürstenwalde. 
Wyraźnie stwierdzono niedostateczny lob-
bing polityczny ze strony zaangażowanych 
w ten proces instytucji. Jednocześnie pod-
kreślano potrzebę powstania tego typu 
placówki, która mogłabym długotrwale i 
stabilnie wspierać i moderować polsko-
niemiecki dialog na tematy historyczne. 
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Grupa 3: Przemiany instytucji kultury w kontekście lokalnym i regionalnym – podobieństwa i różnice w Niem-
czech i w Polsce, prof. Steffen Schuhmann 
Grupa kierowana przez prof. Steffena Schuhmanna skupiła się na wymianie indywidualnych i instytucjonalnych 
doświadczeń między jej uczestnikami, m.in. przedstawicielami Radia Słubfurt, Fundacji Brandenburskiej oraz 
Muzeum Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry. 

Spotkanie zakończyła ewaluacja. Jej głównym wnioskiem było stwierdzenie potrzeby regularnych spotkań 
tego typu. Nie mogą one być sporadyczne i możliwe tylko w efekcie zdobycia bardzo trudnych w obsłudze środ-
ków z programu Interreg. Wysiłek administracyjny nie przekłada się tu niestety na wynik, niemożliwa jest regu-
larność i cykliczność spotkań, nadanie im sensownego ciągu tematycznego. Wciąż zaczyna się nieomal od po-
czątku. Fakt, że w spotkaniu uczestniczyło bardzo wiele osób, które znają się od 20 lat i uczestniczą od lat w po-
dobnych spotkaniach, świadczy o tym, że brakuje nowego pokolenia działaczy pogranicza zainteresowanych jego 
historią. 

Stworzenie we Frankfurcie nad Odrą lub/i w Słubicach polsko-niemieckiej placówki edukacyjnej mogłoby oba 
problemy rozwiązać – zapewnić stały program usieciowania pogranicza oraz dbać o wykształcenie i wspieranie 
nowego pokolenia aktywistów pogranicza nad Środkową Odrą. 

* * * 
Im Rahmen des deutsch-polnischen 

Projektes „Mare, Pomerania, Confinium“ 
hat die Europa-Universität Viadrina Ver-
treter*innen der Bildungs- und For-
schungsinstitutionen, Museen, Archive, 
Bibliotheken sowie freie Historiker*innen 
und Kulturerbeaktivist*innen zu einem 
Vernetzungsworkshop in Słubice eingela-
den. 

Im ersten Einführungsblock, in dem der 
aktuelle thematische und politische Rah-
men umrissen wurde, hörten die Teilneh-
mer drei Reden. Ellen Kray, Vertreterin der 
brandenburgischen Landesregierung, 
stellte das aktuelle Konzept der polnisch-
brandenburgischen Nachbarschaft unter 
Einbeziehung der Aspekte Erinnerungskul-
tur und Geschichte vor. Sie wies auf die 
umfassende öffentliche Konsultation zu 
dem Konzept hin. Die Teilnehmer wiesen auf die Unzulänglichkeiten dieses Konzepts bei der Wahrnehmung des 
Grenzgebiets innerhalb der Grenzen der Bundesländer hin. Brandenburg erstellt auf polnischer Seite ein Konzept 
für alle an Deutschland angrenzenden Woiwodschaften, während auf deutscher Seite die zentrale Stadt Berlin 
nicht berücksichtigt wird. Dies ist nur aus Sicht der Landesverwaltung verständlich, aus Sicht eines in der Grenz-
region lebenden Bürgers jedoch völlig unverständlich. Dr. Susann Worschech von der Universität Viadrina stellte 
ein soziologisches Verständnis des Transformationsbegriffs vor, der in jüngster Zeit im Zusammenhang mit den 
Bestrebungen, in Frankfurt (Oder) eine Bundesanstalt anzusiedeln, die sich mit der großflächigen Transforma-
tion der ehemaligen DDR nach ihrer Eingliederung in deutsche Strukturen befasst, viel diskutiert wurde. Dabei 
machte sie auf das Gefühl der Unruhe, der Niederlage und der Zukunftsangst in den sog. neuen Bundesländern 
aufmerksam. Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach führte die Teilnehmer in die Geschichte der Region ein und 
stellte den Wandel regionaler Begriffe zwischen Ostbrandenburg, der Neumark und Lebuser Land dar, die immer 
politisch motiviert und an bestimmte Interessengruppen gebunden sind. 

Die Teilnehmer brachten Poster mit, auf denen sie ihre Einrichtungen und Projektideen vorstellten. Während 
der Kaffeepause hatten sie Gelegenheit, sich kennen zu lernen und auszutauschen. 
Im Block zu regionalen Themen, der von Prof. Paul Zalewski moderiert wurde, wurden drei Beiträge diskutiert: 
• Neumark als Thema. Regionale Sammlung und Projekte in der Woiwodschaft-Bibliothek in Gorzów Wielko-

polski, Grażyna Kostkiewicz-Górska, Leiterin der regionalen Abteilung der Woiwodschaft-Bibliothek in 
Gorzów 
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• Migration im 19. und 20. Jahrhundert im Museum des Lebuser Landes in Zielona Góra, Dr. Anitta Maksymo-
wicz, Museum des Lebuser Landes, Zielona Góra 

• Jüdische Geschichte der Region in den Städtische Museen Schwedt/Oder und ihr deutsch-polnisches Netz-
werk, Anke Grodon und Marzena Wazińska, Museum Schwedt 
Im dritten Block zu verschiedenen Projektformaten, moderiert von Dr. Magdalena Abraham-Diefenbach, dis-

kutierten wir die Probleme der Arbeit mit Schülern und Jugendlichen sowie die Funktionen und Perspektiven 
von Regionalmuseen: 
• Schüler- und Jugendaustausch sowie Erwachsenenbildung zu historischen Themen in der Region, Stephan 

Felsberg, Bildung- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz 
• Gegenwart und Zukunft im regionalen Museum, Prof. Steffen Schuhmann, Weißensee Kunsthochschule Ber-

lin & museum oder spree in Beeskow 
Nach einer Mittagspause, die auch dem Austausch zwischen den Teilnehmern diente, arbeiteten die Teilneh-

mer in drei Arbeitsgruppen an den folgenden Themen: 
Sektion 1: Entwicklung der Kulturlandschaft der 

Oderregion und ihre Bedeutung für die regionale 
Identität heute, Dr. Tim Müller, Museum Viadrina 
Unter der Leitung von Dr. Müller, Direktor des Mu-
seums Viadrina in Frankfurt (Oder), hat die Gruppe 
mit Hilfe von Spielen und Workshop-Methoden er-
kundete die Gruppe Formen der Erzählung von Regi-
onalgeschichte am Beispiel der Lausitzer Region 
während der Industrialisierung. Die Teilnehmer ver-
suchten, die wichtigsten und interessantesten As-
pekte dieser Geschichte auszuwählen. 

Sektion 2: Was lernen wir aus den Brüchen und Kontinuitäten der europäischen Zeitgeschichte an der Oder, 
Stephan Felsberg 
Die von Stephan Felsberg moderierte Arbeitsgruppe befasste sich mit der Problematik des Aufbaus einer neuen 
deutsch-polnischen regionalgeschichtlichen Einrichtung in Frankfurt (Oder), die auf den Sammlungen der Stif-
tung Brandenburg in Fürstenwalde aufbauen könnte. Es gab eindeutig zu wenig politische Lobbyarbeit seitens 
der beteiligten Institutionen. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass ein Bedarf an dieser Art von Einrichtungen 
besteht, die den deutsch-polnischen Dialog über historische Fragen langfristig und stabil unterstützen und mo-
derieren kann. 

Sektion 3: Wandel von Kulturinstitutionen in lokalen und regionalen Kontexten – Ähnlichkeiten und Unter-
schiede in Deutschland und Polen, Prof. Steffen Schuhmann 
Die von Prof. Steffen Schuhmann geleitete Gruppe konzentrierte sich auf den Austausch individueller und insti-
tutioneller Erfahrungen zwischen den Teilnehmern, darunter Vertreter von Radio Słubfurt, der Brandenburg-
Stiftung und des Museums des Lebuser Landes in Zielona Góra. 

Die Sitzung endete mit einer Auswertung. Die wichtigste Schlussfolgerung war, dass regelmäßige Treffen die-
ser Art notwendig sind. Sie dürfen nicht sporadisch und nur durch den Erhalt von Mitteln aus dem Interreg-
Programm möglich sein, was sehr schwierig zu handhaben ist. Leider schlägt sich der Verwaltungsaufwand hier 
nicht in Ergebnissen nieder; es ist unmöglich, die Sitzungen regelmäßig und zyklisch zu gestalten und ihnen eine 
sinnvolle thematische Abfolge zu geben. Es ist fast so, als würde man immer wieder bei Null anfangen. Die Tat-
sache, dass an dem Treffen viele Menschen teilnahmen, die sich seit 20 Jahren kennen und seit Jahren an ähn-
lichen Treffen teilnehmen, zeigt, dass es an einer neuen Generation von Grenzaktivisten fehlt, die sich für die 
Geschichte der Grenzregion interessieren. 

Die Schaffung einer deutsch-polnischen Bildungseinrichtung in Frankfurt (Oder) oder/und in Słubice könnte 
beide Probleme lösen – ein dauerhaftes Programm für grenzüberschreitende Netzwerktreffen anbieten und 
eine neue Generation von Grenzaktivisten an der mittleren Oder ausbilden und unterstützen. 

(Fot. P. Lohse, P. Migdalski) 
 

PEGGY  
LOHSE 

 Współpracowniczka Katedry Zabytkoznaw-
stwa 

Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Denkmalkunde 
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Obce mury? Podróż studyjna do historycznych rezydencji w dzisiej-

szej Polsce Zachodniej 

Fremde Gemäuer? Studienreise erkundet historische Residenzorte 

im heutigen Westpolen 
 

Relacja z podróży studyjnej szlakiem byłych rezydencji historycznej Nowej Marchii, 24-26 września 2021 r. / Be-
richt: Deutsch-polnische Studienreise zu den Herrenhäusern der einstigen Neumark, 24. – 26. September 2021 

 

W ostatni weekend września 2021 roku grupa studyjna już po raz drugi wyruszyła do odległych wsi i miaste-
czek, aby poznać różnorodność architektury i historii dworów i pałaców oraz losy ich budowniczych i mieszkań-
ców. Tym razem podróż wiodła do województwa lubuskiego i jego pełnej wstrząsów historii. 

 

Ma to być zabezpieczona ru-
ina – zniszczony Zamek Joanni-
tów w Słońsku, dawniej Son-
nenburg. Po pożarze w latach 
70-tych, dziesięcioleciach pu-
stostanu i coraz większych 
szkodach wyrządzonych przez 
warunki atmosferyczne, po-
wstała koncepcja wykorzysta-
nia szkieletu budynku, który 
w ten chłodny i wietrzny wrze-
śniowy poranek sprawia groźne 
wrażenie. Ponad 50 ciekaw-
skich oczu i uszu grupy wyciecz-
kowej Viadriny podziwia budy-
nek, duże, puste wnęki 
okienne, małe resztki stiuku 
w ceglanych ścianach. W Słoń-
sku rozpoczynają trzydniową 
podróż studyjną po 16 rezyden-
cjach, dworach i zamkach na terenie dawnej Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej, dziś w większości położonych 
w zachodniej części województwa lubuskiego, pomiędzy ośrodkami miejskimi Gorzowa Wielkopolskiego i Zielo-
nej Góry. 

Postępowa koncepcja „ruiny z pietyzmem” nie jest dziś w Polsce szczególnie popularna, dlatego tym bardziej 
cenna jest decyzja na rzecz zabezpieczenia ruin Zamku Joannitów, wyjaśnia historyk sztuki dr Sibylle Badstübner-
Gröger, która przez trzy dni będzie oprowadzać grupę studyjną po historii rezydencji Nowej Marchii. Wraz z Bła-
żejem Skazińskim z Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie opowiadają i wyjaśniają o wspaniałych czasach przed-
wojennych oraz o rozwoju i trudnościach w obchodzeniu się ze starymi niemieckimi architektonicznymi dobrami 
kultury dla w dużej mierze nowych grup ludności w regionie po 1945 roku. Zarówno dla kierownictwa politycz-
nego PRL, jak i dla mieszkańców regionu, którzy zostali przesiedleni – po wypędzeniu Niemców – z Wielkopolski, 
terenów dzisiejszej Ukrainy i Białorusi lub będąc powracającymi jeńcami wojennymi, okazałe budowle były po-
zostałością po obcej kulturze Niemców i właścicieli wielkich majątków ziemskich, znienawidzonej również przez 
II wojnę światową. 

Tym bardziej jednak imponujące jest dzisiejsze rosnące zainteresowanie i coraz większa troska o te dobra 
kultury, których restauracja i konserwacja jest niewątpliwie przedsięwzięciem skomplikowanym i kosztownym. 
Dla Słońska oznacza to, że przed budynkiem są już wytyczane ścieżki, a wewnątrz rozpoczęły się prace konser-
watorskie mające na celu zabezpieczenie „ruiny spacerowej”, którą będzie można włączyć do regionalnej kon-
cepcji turystycznej, a także zwiedzać i poznawać cyfrowo za pomocą aplikacji. 
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O oddanych, skrytych i arystokratycznych właścicielach 
 

Czasu jest mało, program napięty, odległości między rezydencjami do pokonania autobusem zajmują dużo 
czasu, częściowo po wyboistych, ale romantycznie wyglądających brukowanych drogach. Drugi przystanek to 
Dąbroszyn, gdzie dwór jest zamknięty na klucz, prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa. Ale sąsiedni ko-
ściół jest otwarty. Kościoły, jak podkreśla dr Badstübner-Gröger, są również znaczące w ich wzajemnym oddzia-
ływaniu z budynkami mieszkalnymi: w przypadku Dąbroszyna w kościele znajdują się na przykład cenne popiersia 
i grobowce rodziny von Schöning, które grupa miała częściej napotykać podczas swojej podróży przez Nową 
Marchię. 

Z kolei w zamku w Dolsku gospodarz Fryderyk Mudzo z żoną zapraszają do obejrzenia mocno podupadłej 
ostatnio posiadłości, którą młode małżeństwo i rodzina Mudzo stopniowo, pomieszczenie po pomieszczeniu, 
odnawiają i chcieliby w przyszłości wykorzystywać nie tylko na własny użytek, ale także na imprezy taneczne 
i uroczystości. 

Mniej optymistycznie patrzą w przyszłość właściciele posiadłości w Jarnatowie, zbudowanej niegdyś według 
planów nadwornego architekta królewskich Prus Ernsta Eberharda von Ihne, którzy przyjechali aż z Poznania, by 
oprowadzić po obiekcie. Choć tkanka budowlana jest tu znacznie lepiej zachowana niż w Dolsku, co podkreślają 
także Badstübner-Gröger i Skaziński, to w ostatnich latach zamieszkują ją wyłącznie owce i kozy, które z odda-
niem pielęgnują dziką roślinność w rozległym, dzikim parku. Po 1945 roku użytkowany był jako ośrodek wypo-
czynkowy dla pracowników policji, o czym świadczy do dziś basen z betonową zjeżdżalnią w ogrodzie. Na drugim 
końcu wsi, ukryte w lesie, znajduje się mauzoleum rodziny Böttinger, która od 1909 roku była właścicielem 
dworu i kontynuowała jego projektowanie. 

W Lubniewicach, które są już bardziej popularne wśród turystów, znajdują się nawet dwa zamki. Starszy jest 
obecnie remontowany, a nowy zamek jest siedzibą fundacji polskiej rodziny szlacheckiej Lubomirskich, którzy są 
również właścicielami obu zamków we wsi. Grupa zwiedzających zachwyca się bogato zdobioną rezydencją z ry-
cerską zbroją, drewnianą boazerią, orientalnym pokojem 
kąpielowym i innymi drobiazgami. Również w willi 
Schrödera w Gorzowie można zobaczyć liczne detale 
z wnętrz dawnych rezydencji arystokratycznych: Dziś mie-
ści się tu Muzeum Lubuskie, które zgromadziło przed-
mioty z cyny oraz meble, popiersia, obrazy i inne ele-
menty wystroju wnętrza z tego regionu. 

 

Uroczystość ślubna, szkoła lub opieka – wszystko z wieżą 
 

Podobnie jak w innych regionach, również w zachod-
niej Polsce niektóre stare obiekty rezydencjonalne są wy-
korzystywane do celów gastronomicznych i jako miejsca 
imprez – co jest zrozumiałe, ponieważ koszty renowacji 
i konserwacji muszą zostać zrekompensowane. W Gliśnie 
można na przykład wynająć „małe Sanssouci” z roman-
tycznymi, sztucznymi ruinami. W Wiejcach – na samym 
skraju województwa – pięknie zaprojektowane podwórko 
zaprasza na imprezy. Wewnątrz, co zaskakujące, znajdują 
się również obrazy z historii Niemiec, np. z czasów po-
wstania Cesarstwa Niemieckiego. Łagów jest szczególnie 
popularny wśród turystów jako miejsce wycieczek, a za-
mek w szczególności oferuje znany zadaszony dziedziniec, 
na którym odbywają się uroczystości. 

W przeciwieństwie do porównywalnych nieruchomo-
ści w północno-wschodniej Brandenburgii, które odwie-
dziliśmy miesiąc wcześniej, lubuskie dwory są nadal wy-
korzystywane społecznie: na przykład w majątku w Murzynowie – związanym z berlińskim architektem Karlem 
Heinrichem Eduardem Knoblauchem (1801 – 1895) – mieści się szkoła podstawowa. W tym celu podzielono 
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pomieszczenia, co zdradza przerwana sztukateria sufitowa, gdyby nie wspomniała o tym sama pani dyrektor 
w swoim serdecznym oprowadzaniu. 

Z kolei bajkowy, wręcz kiczowaty zamek w Toporowie jest obecnie domem opieki dla osób z upośledzeniem 
umysłowym. Kompleks z wieżą imitującą średniowiecze można oglądać tylko przez ogrodzenie. Im więcej obiek-
tów się zwiedza, tym bardziej oczywiste staje się preferowanie wież przez zleceniodawców: nawet jeśli zostały 
one zbudowane w XIX wieku, miały symbolizować szczególnie długą – najlepiej sięgającą średniowiecza – i silną 
tradycję rodzinną, modę tę wyjaśniają na miejscu dr Badstübner-Gröger i prof. Paul Zalewski z Katedry Zabytko-
znawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, którzy zorganizowali wyjazd studyjny. 

W Trzebiechowie wszystko można znaleźć w jednym miejscu: sanatorium, a obecnie dom starców w stylu 
secesyjnym z początku XX wieku, zaprojektowany przez holenderskiego architekta Henry’ego van de Velde, 
a obok renesansowy zamek, przebudowany w stylu barokowym, należący niegdyś do książąt Reuss, którego 
główny budynek został zaprojektowany w XIX wieku przez wiedeńskiego architekta Viktora Rauza. Na drugim 
końcu osi wizualnej wzdłuż wiejskiej ulicy znajduje się późnoklasycystyczny kościół z 1840 roku, który nawiązuje 
do stylu Schinkla. 

 

Koniec obcości? 
 

W Wilkowie obok willi nad je-
ziorem leży duże obejście z bu-
dynkami z kamienia polnego 
i maszynami rolniczymi, strze-
żone przez psy, których taras, 
schody i kładka nad jeziorem 
lśnią w jesiennym, wieczornym 
słońcu. Mimo poszukiwań, nie 
udało się odnaleźć właściciela. 
W Sulechowie natomiast budy-
nek zamku z zabytkową strażnicą 
służy obecnie jako centrum kul-
tury i informacji turystycznej 
w centrum miasta. Spacer obok 
– niegdyś kalwińskiego! – ko-
ścioła przez rynek do bramy kro-
śnieńskiej wskazuje na ostatni 
przystanek popołudnia trzeciego 
dnia wycieczki: Podróż studyjną zakończymy na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim, centrum sztuki i kul-
tury nad Odrą, zwiedzając z żywym przewodnikiem barwne sale muzealne. Po tych trzech dniach nie ma już śladu 
po dziwności, której należałoby się spodziewać z perspektywy historycznej: ani w mieszanej, ciekawej grupie 
studentów, wykładowców, osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego czy po prostu zaintere-
sowanych mieszkańców regionu, ani w sposobie obchodzenia się z obiektami przez właścicieli dworu, którzy 
wydają się podejmować decyzje bardziej pod kątem pragmatycznych aspektów, takich jak możliwości finanso-
wania i efektywność ekonomiczna. 

* * * 
Am letzten Septemberwochenende 2021 machte sich zum zweiten Mal eine Studiengruppe auf den Weg zu 

entlegenen Dörfern und kleinen Städten, um die Vielfalt der Architektur und Historie von Herrenhäusern und 
Gutsanlagen sowie das Schicksal ihrer Erbauer und Bewohner zu erkunden. Diesmal führte die Reise in die Woje-
wodschaft Lubuskie und ihre Geschichte voller Umbrüche. 

 

Eine begehbare Ruine soll es werden – das verfallene Johanniterschloss in Słońsk, ehemals Sonnenburg. Nach 
einem Brand in den 70er Jahren jahrzehntelangem Leerstand und zunehmenden Witterungsschäden gibt es nun 
doch ein Nutzungskonzept für das braune, an diesem kühlen und windigen Septembermorgen bedrohlich er-
scheinende Gebäudegerippe. Die mehr als 50 neugierigen Augen und Ohren der Viadrina-Reisegruppe bewun-
dert den Bau, die großen, leeren Fensterhöhlen, die kleinen Stuck-Reste in den Ziegelmauern. Sie beginnen hier 
in Słońsk ihre dreitägige Studientour zu insgesamt 16 Residenzorten, Herrenhäusern und Schlössern in der 
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einstigen Neumark und dem Sternberger Land, heute größtenteils gelegen in der westpolnischen Wojewod-
schaft Lubuskie (Lebuser Land) zwischen den städtischen Zentren Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der 
Warthe) und Zielona Góra (Grünberg). 

Das progressive Konzept der „begehbaren Ruine“ sei in Polen heute noch nicht besonders populär, die Ent-
scheidung für das Johanniterschloss darum umso wertvoller, erläutert die Kunsthistorikern Dr. Sibylle Badstüb-
ner-Gröger, die die Studiengruppe alle drei Tage durch die neumärkische Residenzhistorie führt. Gemeinsam mit 
Błażej Skaziński vom Denkmalamt in Gorzów erzählen und erklären sie von den ruhmvollen Zeiten vor den Welt-
kriegen und den Entwicklungen und Schwierigkeiten im Umgang mit den für die seit 1945 größtenteils neuen 
Bevölkerungsgruppen in der Region mit den alten deutschen architektonischen Kulturgütern. Denn die prunk-
vollen Bauten waren sowohl für die politische Führung der kommunistischen Volksrepublik Polen als auch die 
Bewohner der Region, die nach der Aussiedlung der Deutschen aus Großpolen, Gebieten der heutigen Ukraine 
und Belarus oder auch mit zurückkehrenden Kriegsgefangenen besiedelt worden waren, Überbleibsel einer 
fremden und durch den zweiten Weltkrieg auch verhassten Kultur der Deutschen und Großgutsbesitzer. 

Umso beeindruckender aber sind das heute wachsende Interesse und die zunehmende Pflege jener Kultur-
güter, deren Sanierung und Unterhalt ein zweifelsohne aufwendiges und kostspieliges Unterfangen ist. Für 
Słońsk bedeutet das: Vor dem Gebäude werden schon jetzt Wege gepflastert, im Innern haben Sanierungsar-
beiten begonnen, mit dem Ziel, eben jene „begehbare Ruine“ zu sichern, die dann in ein regionales Tourismus-
konzept aufgenommen und auch digital mit einer App besucht und erkundet werden kann. 

 

Von engagierten, verschlossenen und adeligen 
Besitzern 

 

Die Zeit ist knapp, das Programm dicht ge-
strickt, die per Bus zu überwindenden Strecken 
zwischen den Residenzorten dauern ihre Zeit, 
teils über holprige, aber romantisch anmu-
tende Kopfsteinpflasterstraßen. Die zweite Sta-
tion ist Dąbroszyn (Tamsel), wo das Herrenhaus 
jedoch verschlossen steht, womöglich aus Si-
cherheitsgründen. Doch die benachbarte Kir-
che ist offen. Und die Kirchen, so betont Dr. 
Badstübner-Gröger immer wieder, sind auch 
bedeutsam im Zusammenspiel mit dem Resi-
denzgebäude: Im Falle von Tamsel finden sich 
hier in der Kirche beispielsweise wertvolle Büs-
ten und Gruften der Familie von Schöning, die 
die Gruppe noch öfter auf ihrer Neumarkreise 
antreffen sollte. 

Im Schloss in Dolsk (Dölzig) dagegen bitten der Hausherr Fryderyk Mudzo und seine Frau zu einer Führung 
durch das vor kurzem noch stark verfallene Anwesen, das das junge Paar und Mudzos Familie schrittweise, Raum 
für Raum saniert und künftig nicht nur zur eigenen Nutzung, sondern auch für Tanzveranstaltungen und Feier-
lichkeiten nutzen möchte. 

Weniger optimistisch schauen die Besitzer des Anwesens in Jarnatów (Arensdorf) – einst erbaut nach Plänen 
des königlich preußischen Hofarchitekten Ernst Eberhard von Ihne – in die Zukunft, die extra aus Poznań anreis-
ten, um durch das Gebäude zu führen. Obwohl die Bausubstanz hier, so betonen es auch Badstübner-Gröger 
und Skaziński immer wieder, viel besser erhalten ist als in Dolsk, wird es in den letzten Jahren ausschließlich von 
Schafen und Ziegen bewohnt, sie sich mit Hingabe um den Wildwuchs in dem weiten, wilden Park kümmern. 
Letzte Nutzung war nach 1945 ein Freizeitheim für Polizei-Angehörige, davon zeugt auch noch ein Pool mit Be-
tonrutsche im Garten. Am anderen Ende des Ortes befindet sich, versteckt im Wald, außerdem ein Mausoleum 
der Familie Böttinger, die das Herrenhaus ab 1909 besaß und weiter gestaltete. 
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In dem touristisch schon populäreren Ört-
chen Lubniewice (Königswalde) gibt es gar 
zwei Schlösser. Das ältere wird gerade saniert, 
im neuen Schloss befindet sich der Sitz einer 
Stiftung des polnischen Adelsgeschlechts 
Lubomirski, die auch Besitzer beider Schlösser 
im Ort sind. Mit Staunen bewundert die Rei-
segruppe das reich ausgestaltete Anwesen 
mit Ritterrüstungen, Holzvertäfelung, orienta-
lischem Baderaum und anderen Finessen. 
Auch in der Schöder-Villa in Gorzów sind im 
Anschluss zahlreiche Details der einstigen In-
nenausstattungen der alten Adelssitze zu se-
hen: Hier befindet sich heute das Lebuser Mu-
seum, das Zinn-Objekte und Möbelstücke, 
Büsten, Bilder und anderes Interieur aus der 
Region zusammengetragen hat. 

 

Trauung, Schule oder Pflege – alles mit Turm 
 

Wie auch in anderen Gegenden, werden auch in Westpolen einige der alten Residenzorte für Gastronomie 
und als Event-Location genutzt – nur verständlich, da die Restaurierungs- und Erhaltungskosten auch ausgegli-
chen werden müssen. So kann in Glisno (Gleißen) ein „kleines Sanssouci“ mit romantischer, künstlicher Ruine 
gemietet werden. In Wiejce (Waitze) – am äußersten Rand der Wojewodschaft – lädt ein hübsch gestalteter Hof 
Feiergesellschaften ein. Im Innern finden sich überraschenderweise auch Gemälde deutscher Geschichte, z.B. 
von der Reichsgründung. Das touristisch besonders beliebte Łagów (Lagow) bietet als Ausflugsort und das 
Schloss besonders einen bekannten überdachtem Innenhof für Feierlichkeiten an. 

Im Unterschied zu vergleichbaren Objekten in Nordostbrandenburg, die einen Monat zuvor besucht wurden, 
werden Herrenhäuser in Lubuskie auch heute noch als soziale genutzt: So befindet sich im Anwesen in Murzy-
nowo (Morrn) – verbunden mit dem Berliner Architekten Karl Heinrich Eduard Knoblauch (1801 – 1895) – eine 
Grundschule. Dafür wurden auch Räume geteilt, was auch der unterbrochene Deckenstuck verraten hätte, wenn 
es nicht die Direktorin selbst in ihrer herzlichen Führung angesprochen hätte. 

In dem märchenhaft, fast kitschig anmutenden, Schloss in Toporów (Topper) wiederum befindet sich heute 
ein Pflegeheim für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Die Anlage mit dem Mittelalter vortäuschendem 

Turm kann nur übern Zaun 
betrachtet werden. Je mehr 
Objekte besucht werden, 
desto offensichtlicher wird 
die Vorliebe der Auftragge-
ber für Türme: Auch wenn 
sie im 19. Jahrhundert ent-
standen, sie sollten eine be-
sonders lange – am besten 
bis ins Mittelalter reichende 
– und starke Familientradi-
tion symbolisieren, so erklä-
ren diese Mode vor Ort Dr. 
Badstübner-Gröger und 
Prof. Paul Zalewski vom 
Lehrstuhl für Denkmalkunde 
der Europa-Universität Vi-
adrina, der die Studienreise 
organisierte. 
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In Trzebiechów (Trebschen) findet sich gar alles an einem Platz: Das Sanatorium und heute Altersheim im 
Jugendstil des beginnenden 20. Jahrhunderts, erbaut von dem niederländischen Architekten Henry van de Ve-
lde, nebenan das im Barockstil umgebaute Renaissanceschloss Friedrichshuld, früher im Besitz der Fürsten Reuß, 
dessen Hauptgebäude im 19. Jahrhundert von dem Wiener Architekten Viktor Rumpelmeyer entworfen worden 
war und heute auch als Schulgebäude dient und am anderen Ende der der Dorfstraße folgenden Sichtachse eine 
spätklassizistische Kirche von 1840, die dem Stile Schinkels folgt. 

 

Das Ende des Fremdseins? 
 

In Wilkowo (Wilkau) liegt ein großer Wirtschaftshof mit Gebäuden aus Feldstein und Agrarmaschinen, be-
wacht von Hunden, neben der Villa am See, deren Terrasse, Freitreppe und Steg zum See in der herbstlichen 
Abendsonne leuchten. Der Besitzer konnte trotz aller Recherche nicht ermittelt werden. In Sulechów (Züllichau) 
derweil dient das Schlossgebäude mit dem historischen Bergfried heute als Kulturzentrum und Touristeninfor-
mation mitten im Ortszentrum. Ein Spaziergang vorbei an der – einst calvinistischen! – Kirche über den Markt 
zum Crossener Tor weist auf die letzte Besuchsstation am Nachmittag des dritten Exkursionstages hin: Die Stu-
dienreise endet dann im Piastenschloss in Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder), einem Kunst- und Kultur-
zentrum an der Oder mit einer lebendigen Führung durch die bunten Museumsräume. Von dem aus historischer 
Perspektive zu erwartendem Fremdeln ist nach diesen drei Tagen nichts mehr zu spüren: nicht innerhalb der 
gemischten neugierigen Gruppe aus Studierenden, Dozierenden, im Denkmalschutz Engagierten oder einfach 
interessierten Menschen aus der Region, nicht im Umgang der Herrenhaus-Besitzer mit den Objekten, die 
scheinbar mehr nach pragmatischen Gesichtspunkten wie Förderoptionen und Wirtschaftlichkeit entscheiden.  

(Fot. P. Lohse) 
 

PEGGY  
LOHSE 

 Współpracowniczka Katedry Zabytkoznaw-
stwa 

Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Denkmalkunde 

 

Wyprawa studyjna „Między morzem a pograniczem” 

Studienreise „Zwischem Meer und Grenzland“ 
 

Doroczne polsko-niemieckie wyprawy pracownicze instytucji partnerskich 5-7 listopada 2021 r. / Alljährliche 
deutsch-polnische Studienreisen für Mitarbeiter der Partnerinstitutionen 5.-7. November 2021 

 

W dniach 5-7 listopada odbyła się pierwsza w projek-
cie doroczna polsko-niemiecka wyprawa pracowników in-
stytucji partnerskich projektu Mare – Pomerania – Confi-
nium. Jej celem było nie tylko poznanie zabytków i prze-
szłości dawnych pograniczy pomorskich oraz zebranie 
materiału dla dalszych prac dydaktycznych i badawczych, 
ale głównie nawiązanie relacji interpersonalnych, wy-
miana doświadczeń między pracownikami poszczegól-
nych instytucji biorących udział w projekcie. 

Trasa wyprawy wiodła od nadbałtyckiej strefy dawnej 
Pomeranii – regionu mało znanego mieszkańcom dzisiej-
szego pogranicza polsko-niemieckiego – Iwięcino, Dar-
łowo, Krupy, przez tereny dawnego pogranicza Pomorza 
– ziemi białogardzko-szczecineckiej z księstwem biskupim 
oraz państwem krzyżackim i potem Królestwem Polskim 
– posiadłości rodu von Podewils (Żukowo, Ostrowiec, Krąg), dalej Wielin, Szczecinek, by na końcu poświęcić czas 
na poznawanie dziedzictwa dawnego pogranicza w trójstyku – starostwa drahimskiego (Królestwa Polskiego), 
Księstwa Pomorskiego i Nowej Marchii (Siemczyno, Czaplinek, zamek Drahim, Białowąs, Ostre Bardo, Połczyn – 
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Zdrój, Sława). Obok miejsc i obiek-
tów znanych, jak zamek w Darło-
wie, odwiedziliśmy też miejsca 
niemal zapomniane, jak Ostre 
Bardo, należące od XIV w. do 1945 
r. do jednego rodu, który w miej-
scowym kościele ufundował wspa-
niałe wyposażenie, ale też wzniósł 
funkcjonujący tu niewielki obiekt 
obronny – wieżę na kopcu otoczo-
nym fosą, która funkcjonowała tu 
aż do XIX w., czy Krupy, gdzie znaj-
dują się najstarsze na polskim Po-
morzu obiekty konstrukcji ryglo-
wej – kościół ze końca XIV w. i cha-
łupa saska z XVIII w. Przykłady te 
ukazują jak wiele jeszcze mamy do 

zrobienia – zbadania w kwestii pogłębienia wiedzy o dawnych dziejach Pomeranii oraz ile wysiłku trzeba włożyć 
w zachowanie jej dziedzictwa i skuteczne jego wypromowanie. 

* * * 
Vom 5. bis 7. November fand die erste jährliche deutsch-polnische Studienreise für Mitarbeiter der Partner-

institutionen des Projekts Mare – Pomerania – Confinium statt. Ziel der Studienreisen ist es, nicht nur die Denk-
mäler und die Vergangenheit besser kennen zu lernen und Unterrichtsmaterial zu sammeln, sondern hauptsäch-
lich persönliche Kontakte zu knüpfen, sowie Erfahrungsaustausch zu fördern. 

Die Reise führte von der Ostseeküste des ehemaligen Pommerns – einer Region, die den Bewohnern des 
heutigen deutsch-polnischen Grenzlandes wenig bekannt ist: Iwięcino, Darłowo, Krupy – durch die Gebiete des 
ehemaligen Grenzlandes Pommern – das Land Belgard-Neustettin mit dem Fürstentum Kammin und dem 
Deutschordenstaat, anschließend das Königreich Polen mit dem Gut der Familie von Podewils (Żukowo, Ostro-
wiec, Krąg), weiter ins Dorf Wielin und nach Szczecinek. Schließlich widmete sich die Reise dem ehemaligen 
Grenzland im sogenannten Dreipunkt – zwischen der Starostei Draheim (Königreich Polen), dem Herzogtum 
Pommern und der Neumark (Siemczyno, Czaplinek, Burg Draheim, Białowąs, Ostre Bardo, Połczyn – Zdrój, 
Sława). Neben bekannten Orten und Objekten wie der Burg in Darłowo besuchten wir auch fast vergessene Orte 
wie Ostre Bardo, das vom 14. Jahrhundert bis 1945 zu einer Familie gehörte, die in der örtlichen Kirche eine 
herausragende Ausstattung stiftete, 
aber auch eine kleine Verteidigungsan-
lage errichtete – einen Turm auf einem 
Hügel, der von einem Graben umgeben 
war und bis ins 19. Jahrhundert funktio-
nierte – oder Krupy, wo sich die ältesten 
Fachwerkbauten im polnischen Teil 
Pommerns befinden – eine Kirche aus 
dem Ende des 14. Jahrhunderts und eine 
sächsische Hütte aus dem 18. Jahrhun-
dert. Diese Beispiele zeigen, wieviel wir 
noch tun müssen, um die Vertiefung des 
Wissens über die Geschichte Pommerns 
zu fördern, und wieviel Mühe und Auf-
wand nötig sind, um dieses Erbe zu be-
wahren und entsprechend zu verwer-
ten.      (Fot. P. Migdalski) 

 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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AKTUALNOŚCI  I ZAPOWIEDZI   

AKTUELLES UND ANKÜNDIGUNGEN 
 

Frankfurt 
 

Po przeprowadzeniu dwóch podróży studyjnych i warsztatów jesienią 2021 roku koordynacja projektu na Uni-
wersytecie Europejskim Viadrina zajęła się podsumowaniem i rozliczeniem wydarzeń, jak również planowaniem 
wydarzeń w 2022 roku.  
Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie strony internetowej dla planowanej na lipiec 2022 roku między-
narodowej konferencji „Marginalizowane dziedzictwo kulturowe i perspektywy rozwoju kultury regionalnej: 
zamki, dwory i cmentarze żydowskie na pograniczu polsko-niemieckim”.  
Oprócz konferencji w 2022 roku odbędą się dwa polsko-niemieckie wyjazdy studyjne:  
• 2-4 września 2022: Podróż studyjna do dworów dawnej Nowej Marchii, 
• 16-18 września 2022: Wyjazd studyjny „Żydowskie dziedzictwo kulturowe po 1945 roku w zachodniej Polsce 

i w NRD/ późniejszej RFN - synagogi, cmentarze i inne ślady materialne". 
* * * 

Nach der Durchführung von zwei Studienreisen und einem Workshop im Herbst 2021 befasste sich die Projekt-
koordination an der Europa-Universität Viadrina mit der Nachbereitung und Abrechnung der Veranstaltungen, 
sowie mit der Planung der Veranstaltungen im Jahre 2022.  
Ein besonderes Augenmerk galt der Vorbereitung der Konferenzwebseite für die für Juli 2022 geplante interna-
tionale Konferenz: „Marginalisiertes Kulturerbe und Perspektiven für regionale Kulturentwicklung: Schlösser, 
Gutshäuser und jüdische Friedhöfe im deutsch-polnischen Grenzland“.  
Außer der Konferenz findet im Jahre 2022 zwei deutsch-polnische Studienreisen statt:  
• 2.-4. September 2022: Studienreise zu den Herrenhäusern der einstigen Neumark, 
• 16.-18. September 2022: Studienreise „Umgang mit jüdischem Kulturerbe nach 1945 in Westpolen und in 

der DDR/später BRD – Synagogen, Friedhöfe und andere materielle Spuren“. 
 

MAGDALENA  
ABRAHAM-DIEFENBACH 

Europejski Uniwersytet Viadrina 
Frankfurt nad Odrą 

Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt/Oder 

 
 

Schwedt 

 

Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą zajęło się inten-
sywnie projektem w 2021 roku. Po obszernej fazie plano-
wania (nawiązywanie kontaktów i koordynacja z prelegen-
tami, wizyty na miejscu z ekspertami i archeologami, pla-
nowanie warsztatów i wystaw) na przełomie września 
i października 2021 roku, 19 listopada 2021 roku w 
Schwedt odbyły się pierwsze warsztaty z młodzieżą. Ucz-
niowie klasy 11 zajęli się tematem „mapy historyczne”. 

Historyczne mapy i plany miast do dziś nie straciły nic ze 
swojej fascynacji. Jak orientować się na mapach historycz-
nych? Co można odkryć na mapach? Co właściwie można 
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jeszcze znaleźć w krajobrazie? Do sedna tych 
pytań dotarł w swoim wykładzie prof. Radosław 
Skrycki, ekspert dawnej kartografii. Na konkret-
nych przykładach map uczestnicy warsztatów 
mogli sprawdzić tezy prelegenta, sformułować 
pytania i uzyskać nowe spojrzenie. 

Po „teoretycznej” pracy z mapą w muzeum, 
przyszedł czas na „praktyczną” pracę w terenie. 
Wraz z honorowym archeologiem, archeolo-
giem i przewodniczącym Heimatverein Anger-
münde e. V. Eckhartem Walterem oraz byłą na-
uczycielką historii Ursulą Dittberner, wycieczka 
prowadziła do parku Heinrichslust w Schwedt. 
Z obozu warownego, który powstał tu w czasie 
wojny trzydziestoletniej, nie zostało dziś prawie nic. Tylko stare mapy i kilka ukrytych śladów na miejscu wskazują 
dziś na istnienie tu ważnego obozu. 

Po pierwszych udanych warsztatach w Schwedt, ustalony został również najbliższy termin w Oderbergu. 
W dniu 04 kwietnia 2022 r. zostaną zbadane Albrechtsburg i Bärenschanze w Oderbergu na podstawie historycz-
nych map. Wkrótce podamy datę warsztatów w Angermünde. 

Ustalone zostały też terminy wystawy „Zaginione miejsca. Dolina Dolnej Odry w świetle map historycznych”. 
W Muzeum Miejskim Schwedt nad Odrą zostanie otwarta 6 maja 2022 r. o godz. 15.00, następnie będzie pre-
zentowana w mieście nad Odrą do 12 czerwca 2022 r. Następnie wystawa będzie podróżować. Kulice chcą po-
kazywać wystawę od 29 sierpnia 2022 roku. 

W 2022 r. w Schwedt odbędą się również inne wydarzenia wspierające i promujące współpracę polsko-nie-
miecką:  
• 25 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 prof. Radosław Skrycki wygłosi wykład na temat „Mapy historyczne po tej 

stronie i za Odrą”. Wykład odbędzie się w Domu Oświaty, Berliner Straße 52e. Tłumaczenie ustne będzie 
zapewnione. Wstęp wolny. 

• 9 lutego 2022 r. o godz. 15:30 odbędzie się pierwszy publiczny pokaz polsko-niemieckiego filmu "Otwarcie 
Domu SEMINAR w Schwedt". Prezentacja filmu odbędzie się w Haus der Bildung przy Berliner Straße 52e. 
Wstęp wolny. 

• 29 marca 2022 r. o godz. 15.30 Muzeum Miejskie w Schwedt zaprasza na wykład dr Magdaleny Abraham-
Diefenbach z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą pod tytułem „Życie żydowskie 
nad Odrą”. Wykład odbędzie się w Haus der Bildung, Berliner Straße 52 a. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
tłumacz, wstęp wolny. 

* * * 
Das Stadtmuseum Schwedt/Oder hat sich im Jahr 2021 intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt. Nach 

einer ausgedehnten Planungsphase (Vernetzung und Abstimmung mit den Referenten, Vor-Ort-Begehung mit 
Sachkundigen und Archäologen, Planung von Workshops und Ausstellungen) im September/Oktober 2021 
konnte am 19. November 2021 der erste Workshop mit Jugendlichen in Schwedt durchgeführt werden. Die 
Schüler und Schülerinnen der 11. Klasse haben sich mit dem Thema  "Historische Karten" auseinandersetzen. 

Historische Karten und Stadtpläne haben bis heute nichts an ihrer Faszination verloren. Wie kann man sich 
auf historischen Karten orientieren? Was kann man auf den Plänen entdecken? Was ist tatsächlich noch in der 
Landschaft zu finden? Diesen Fragen ging Prof. Radoslaw Skrycki, Experte für alte Kartographie, in seinem Vor-
trag auf den Grund. Anhand von konkreten Kartenbeispielen konnten die Workshopteilnehmer die Thesen des 
Referenten prüfen, Fragen formulieren und neue Erkenntnisse gewinnen. 

Nach der „theoretischen“ Kartenarbeit im Museum ging es ganz „praktisch“ raus ins Gelände. Zusammen mit 
dem ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger, Archäologen und Vorsitzenden des Heimatvereins Angermünde 
e. V. Eckhart Walter und der ehemaligen Geschichtslehrerin Ursula Dittberner führte die Exkursion in den Schwe-
dter Park Heinrichslust. Von dem befestigten Lager, das im Dreißigjährigen Krieg hier angelegt worden war, ist 
heute kaum noch etwas sichtbar. Nur die alten Karten und einige versteckte Spuren vor Ort weisen heute noch 
auf das bedeutende Lager hin. 
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Nach dem ersten erfolgreichen Work-
shoptermin in Schwedt, steht nun auch der 
kommende Termin in Oderberg fest. Am 
04. April 2022 werden die Albrechtsburg 
und die Bärenschanze in Oderberg auf der 
Grundlage von historischen Karten unter-
sucht. Ein Termin für einen Workshop in 
Angermünde wird zeitnah folgen. 

Auch der Termin für die Ausstellung 
"Verschwundene Orte. Das untere Odertal 
im Spiel historischer Karten" steht nun 
fest. Die Ausstellung wird am 6. Mai 2022, 
um 15 Uhr im Stadtmuseum 
Schwedt/Oder eröffnet und ist dann bis 
zum 12. Juni 2022 in der Oderstadt zu sehen. Danach wird die Ausstellung wandern. Kulice möchte die Ausstel-
lung ab dem 29. August 2022 zeigen. 
Weitere Veranstaltungen, die die deutsch-polnische Zusammenarbeit unterstützen und fördern, werden 2022 
ebenfalls in Schwedt stattfinden:  
• Am 25. Januar 2022, 15:30 Uhr wird Prof. Radoslaw Skrycki eine Vorlesung zum Thema "Historischen Karten 

diesseits und jenseits der Oder" halten. Die Vorlesung wird im Haus der Bildung in der Berliner Straße 52e 
stattfinden. Ein Dolmetscher wird die 

• Veranstaltung begleiten, der Eintritt ist frei. 
• Am 09. Februar 2022, 15:30 Uhr wird der deutsch-polnische Film "Eröffnung des SEMINARhauses in Schwedt" 

erstmals öffentlich gezeigt. Die Filmpräsentation findet im Haus der Bildung in der Berliner Straße 52e statt. 
Der Eintritt ist frei. 

• Am 29. März 2022, 15:30 Uhr lädt das Stadtmuseum Schwedt zu einem Vortrag von Dr. Magdalena Abraham-
Diefenbach von der Viadrina Frankfurt (Oder) ein. Es geht um das Thema "Jüdisches Leben an der Oder". Die 
Vorlesung findet im Haus der Bildung, Berliner Straße 52 a statt. Ein Dolmetscher wird die Veranstaltung 
begleiten, der Eintritt ist frei. 

(Fot. Städtische Museen Schwedt/Oder) 
 

ANKE  
GRODON 

Muzeum Miejskie w Schwedt nad Odrą  Stadtmuseum Schwedt/Oder 

 
 

Szczecin  
 

Druga połowa roku 2021 dla lidera projektu – Uniwersytetu Szczecińskiego upłynęła pod znakiem intensyw-
nych przygotowań do realizacji wydarzeń w roku 2022, gdyż z uwagi na panującą sytuację epidemiczną większość 
dużych wydarzeń została przeniesiona na ten rok projektu, zaś kilka warsztatów zdecydowano się zorganizować 
w formule hybrydowej lub online. Przygotowując się organizacyjnie i merytorycznie do wydarzeń w roku 2022 
zespoły koordynatorów wewnętrznych we współpracy z kierownikiem projektu oraz partnerami przygotowali 
call for papers dla referentów / ekspertów na wydarzenia naukowe, które zostaną ogłoszone już wkrótce. Na-
wiązaliśmy też bliższy kontakt z Departamentem Historii Uniwersytetu w Lund, który wraz z Interdisciplinary 
Centre for Baltic Sea Region Research Uniwersytetu w Greifswaldzie będą współorganizatorami jednej ze szkół 
letnich. W roku 2022 zaplanowane są wydarzenia: 
• Kontynuacja warsztatów przygotowania wspólnego programu studiów oraz przedmiotów poświęconych stre-

fie bałtyckiej i pograniczy. 
• Warsztaty „Perspektywy border region studies w Szczecinie” 
• Trzy edycje warsztatów doktoranckich 
• Trzy edycje warsztatów „Życie żydowskie na Pomorzu w pamięci Niemców i Polaków” 
• Dwie międzynarodowe szkoły letnie  
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• Jedna wyprawa pracownicza instytucji partnerskich projektu – 30.06-02.07.2022 r. 
• Dwie wyprawy studyjne dla studentów 
• Siedem konferencji naukowych, które odbędą się w Międzynarodowym Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach: 
➢ Stan i perspektywy historiografii bałtyckiej – koordynator: prof. Jörg Hackmann – 19–21.05.2022 r. 
➢ Na zamku, w klasztorze i w mieście. Kultura świata nadbałtyckiego w średniowieczu i nowożytności – 

koordynatorzy: prof. Marcin Majewski, dr hab. Rafał Simiński – 9–11.06.2022 r. 
➢ Niemcy– Polska – Bałtyk po drugiej wojnie światowej – koordynator: dr Tomasz Ślepowroński – 16–

17.09.2022 r. 
➢ Bismarckowie. Dyskurs(y) o europejskiej rodzinie – koordynatorzy: dr Paweł Migdalski, dr hab. Bartosz 

Wójcik – 29.09–1.10.2022 r. 
➢ Symboliczne słupy graniczne – ideologiczne wzmacnianie granic w Europie – koordynator: dr Paweł Mig-

dalski – 14–16.10.2022 r. 
➢ Biskupi w strefie bałtyckiej w XII–XVI w. – między duszpasterstwem a pragnieniem władzy – koordynato-

rzy dr hab. Rafał Simiński, prof. Oliver Auge (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii), prof. dr Nina 
Gallion (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji), 20–22.10.2022 r. 

➢ Stosunek do multikulturowego dziedzictwa terenów pograniczy nadbałtyckich w XIX i w XX w. – koordy-
nator: dr Paweł Migdalski – 24–26.11.2022 r. 

W ramach działań związanych z warsztatami poświęconymi przygotowaniu wspólnego programu studiów 
oraz przedmiotów poświęconych strefie bałtyckiej i pograniczy przygotowano wpierw ofertę przedmiotów stu-
diów anglojęzycznych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim, którą przekazano partnerowi Uniwersyte-
towi w Greifswaldzie, który realizuje kierunek studiów „History and Culture of the Baltic Sea Region” (Historia 
i Kultura Regionu Morza Bałtyckiego – HiCuBaS), celem wymiany studentów. Pod przewodnictwem dr. Pawła 
Migdalskiego przygotowano też projekty utworzenia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego 
dwóch anglojęzycznych kierunków studiów: „Baltic Region Studies” (Studia Regionu Bałtyckiego – BRS) na stop-
niu pierwszym oraz „Borders and Boundaries Studies” (Studia nad granicami i pograniczami – BBS) na stopniu 
drugim. 

Kolejnym pozytywnym efektem projektu jest zgłoszenia panelu pt. „Uncomfortable Heritage. Symbolic bor-
dering and de-bordering in (post)conflict constellations” na XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych 
w Poznaniu 2020/2022, który odbędzie się w sierpniu 2022 r. Sesja kierowana przez prof. J. Hackmanna została 
przez organizatorów zakwalifikowana. Udział w niej wezmą prof. Kristina Jõekalda (Estonian Academy of Arts, 
Tallinn, Estonia), dr P. Migdalski, prof. Moustapha Sall (Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal), Samuel 
Eleazar-Wendt (Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt/Oder, Niemcy), prof. José M. Faraldo (Complutense 
University, Madryt, Hiszpania), prof. Paul Zalewski (Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt/Oder, Niemcy) 
oraz prof. Jie-Hyun Lim (dyrektor Critical Global Studies Institute, Sogang University, Seul, Południowa Korea). 
Prowadzić panel będą prof. J. Hackmann i prof. Pierre-Frederic Weber (Uniwersytet Szczeciński).  

Cieszymy się, że patronat medialny nad projektem objęło jedyne polskie 
czasopismo naukowe wydawane w językach konferencyjnych, którego te-
matyką są sprawy morskie i bałtyckie – „Studia Maritima”. W czasopiśmie 
ukazywać się będą między innymi sprawozdania z wydarzeń naukowych 
projektu (na zdjęciu na następnej stronie prof. Adam Makowski – redaktor 
naczelny, dr Renata Nowaczewska – sekretarz redakcji, zastępcą redaktora 
naczelnego – nieobecny na zdjęciu – jest prof. J. Hackmann). 

 
* * * 

Die zweite Hälfte des Jahres 2021 war für den Projektleiter – die Universität Szczecin – von intensiven Vor-
bereitungen für die Durchführung von Veranstaltungen im Jahr 2022 geprägt, da aufgrund der Pandemie die 
meisten größeren Veranstaltungen verschoben werden müssen, während einige Workshops in hybrider Form 
oder online organisiert werden können. Zur Vorbereitung der Veranstaltungen in 2022 haben die internen Ko-
ordinatorenteams in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter und den Partnern einen call for papers für Beiträge 
zu den wissenschaftlichen Veranstaltungen vorbereitet, der demnächst veröffentlicht wird. Wir haben auch ei-
nen engeren Kontakt mit dem Historischen Institut der Universität Lund hergestellt, das gemeinsam mit dem 
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Interdisciplinary Centre for Baltic Sea Region Research der Universität Greifswald eine der Sommerschulen or-
ganisieren wird. Für 2022 sind unter anderem folgende Aktivitäten geplant: 
• Fortsetzung der Workshops zur Vorbereitung eines gemeinsamen Studienprogramms und von Themen zur 

Ostsee und Grenzregionen. 
• Workshop „Perspektiven von Border Region Studies in Szczecin”. 
• Drei Doktorandenworkshops 
• Drei Workshops zu „Jüdischem Leben in Pommern in der Erinnerung von Deutschen und Polen“ 
• Zwei internationale Sommerschulen 
• Eine Exkursion für Mitarbeiter der Projektpartnereinrichtungen - 30.06.-02.07.2022. 
• Zwei Studienreisen für Studenten 
• Sieben wissenschaftliche Konferenzen im Internationalen Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Uni-

versität Szczecin in Kulice: 
➢ Stand und Perspektiven der Geschichtsschreibung über den Ostseeraum – Koordinator: Prof. Jörg 

Hackmann – 19.-21.05.2022. 
➢ Auf Schloss, im Kloster und in der Stadt. Die Kultur des Ostseeraums im Mittelalter und in der Neuzeit 

– Koordinatoren: Prof. Marcin Majewski, Dr. hab. Rafał Simiński – 9.–11.06.2022. 
➢ Deutschland, Polen und die Ostsee nach dem Zweiten Weltkrieg – Koordinator: Dr. Tomasz 

Ślepowroński  – 16.–17.09.2022. 
➢ Die Bismarcks. Diskurs(e) um eine europäische Familie – Koordinatoren: Dr. Paweł Migdalski, Dr. hab. 

Bartosz Wójcik - 29.09.–1.10.2022. 
➢ Symbolische Grenzsäulen. Zur ideologischen Verstärkung der Grenzmarkierungen in Europa – Koor-

dinator: Dr. Paweł Migdalski – 14.–16.10.2022.  
➢ Bischöfe im Ostseeraum im 12.-16. Jahrhundert. Zwischen Seelsorge und Machtbestrebungen – Ko-

ordinatoren: Dr. hab. Rafał Simiński, Prof. Oliver Auge (Christian-Albrechts-Universität Kiel), Prof. 
Nina Gallion (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) – 20.–22.10.2022. 

➢ Das Verhältnis zum multikulturellen Erbe in den Grenzräumen der Ostseeregion, 19.-20. Jahrhundert 
– Koordinator: Dr. Paweł Migdalski – 24.–26.11.2022. 

Im Rahmen von Workshops zur Erarbeitung eines gemeinsamen Studiengangs und von Lehrveranstaltungen 
über die Ostsee und Grenzregionen wurde zunächst ein englischsprachiges Lehrangebot der Universität Szczecin 
erarbeitet und der Partneruniversität in Greifswald vorgelegt, die einen Studiengang „Geschichte und Kultur des 
Ostseeraums“ (History and Culture of the Baltic Sea Region – HiCuBaS) durchführt, mit dem Ziel eines Studen-
tenaustauschs. Unter der Leitung von Dr. Pawel Migdalski 
wurden außerdem Projekte zur Einrichtung von zwei eng-
lischsprachigen Studiengängen am Historisches Institut der 
Universität Szczecin vorbereitet: „Studien zum Ostsee-
raum“ (Baltic Region Studies – BRS) als Bachelorstudien-
gang und „Borders and Boundaries Studies“ als Masterstu-
diengang. 

Wir freuen uns, dass die an der Universität Szczecin her-
ausgegebene wissenschaftliche Zeitschrift „Studia Mari-
tima“ – die einzige polnische Zeitschrift, die  in Konferenz-
sprachen erscheint und sich mit maritimen und baltischen 
Angelegenheiten befasst – das Medienpatronat über das 
Projekt übernommen hat. Die Zeitschrift wird u. a. Berichte 
über die wissenschaftlichen Veranstaltungen des Projekts 
veröffentlichen (auf dem Foto auf der nächsten Seite Prof. 
Adam Makowski - Chefredakteur, Dr. Renata Nowaczewska 
- Redaktionssekretärin, der stellvertretende Chefredakteur 
- auf dem Foto nicht zu sehen - ist Prof. J. Hackmann).  
 

PAWEŁ 
MIGDALSKI 

Uniwersytet Szczeciński Universität Szczecin 
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PROJEKT 
 

INT198 Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-
niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce 
i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej.  
 

INT198 Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-
polnischen Dialogs. Grenzübergreifendes Netzwerk zur 
wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung über 
Ostsee und Odergebiet 
 

Więcej informacji / Mehr Informationen: 

 
http://mare.usz.edu.pl/  
 
 

https://www.facebook.com/MarePomeraniaConfinium  

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCtG54qFXK2l-Kz2DdoSU2wQ 
 

 

Lider projektu/ Lead-Partner:             Partnerzy / Partner: 
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Redakcja i przygotowanie: dr / Dr. Paweł Migdalski 
 


