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Fundacja Pałac w Dolsku - Stiftung Schloss Dölzig, 2021 

https://www.facebook.com/rittergutdoelzig/photos/a.1178275869008822/1964290380407363  
 
Region przygraniczny po obu stronach Odry zawsze miał charakter wyraźnie wiejski. Za Berlinem, 
Poznaniem, Frankfurtem nad Odrą i kilkoma małymi miastami rozciąga się krajobraz kulturowy, do 
1945 roku charakteryzujący się istnieniem tylko na wschód od Odry aż 420 majątków ziemskich. Każdy 
z tych majątków, o powierzchni co najmniej 250 ha, stanowił jednocześnie podstawę organizacji 
społecznej i siedzibę lokalnych elit, wpływającą na kształtowanie się przestrzeni. Elity te po 1945 roku 
wywłaszczono i wypędzono, a ich majątki ziemskie w większości przekształcono w przedsiębiorstwa 
państwowe, co często prowadziło do zniszczenia zabytkowej zabudowy pod kątem technicznym. Po 
stronie polskiej zaniedbania były większe, gdyż brakowało tutaj jakichkolwiek związków kulturowych z 
obiektami „poniemieckimi”. Wielu przesiedleńców z polskich „Kresów utraconych” nie wierzyło w 
trwałość i stabilność granicy oraz nowe stosunki własnościowe. Okres po 1989 roku przyniósł trudne 
warunki życiowe po obu stronach Odry oraz dalsze przyspieszenie zniszczeń z powodu 
nierozwiązywanych przez całe lata kwestii własnościowych i kompetencyjnych. Dopiero w ostatnich 
latach w województwie lubuskim pojawiło się wiele lokalnych inicjatyw i fundacji zajmujących się 
ratowaniem i rewitalizacją zabytkowych dworów. Planowana podróż studyjna prowadzić będzie przez 
„środkową północ” województwa. Tym samym zwiedzimy obiekty interesujące pod względem 
architektonicznym i na miejscu zbadamy przyczyny bardzo różnego stanu zachowania zabytków. 

referenci:  
dr Sibylle Badstübner-Gröger, Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark (Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zamków i Ogrodów Marchii) 
Błażej Skaziński, kierownik delegatury Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 
Gorzowie Wielkopolskim 
prof. dr Paul Zalewski, Katedra zabytkoznawstwa, Uniwersytet Europejski Viadrina 
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Podróż studyjna tłumaczona będzie symultanicznie. Udział jest bezpłatny. 

Podróż odbywa się w ramach projektu „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-
niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i 
strefy bałtyckiej. " i  współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) .  

Prosimy o wiążące zgłoszenie do dnia 17 września 2021 r. na adres koordynatorki dr. Magdaleny Abraham-
Diefenbach: abraham-diefenbach@europa-uni.de 
 

 

 

Pałac w Dolsku/Dölzig 2011 

Autor: Kenraiz - Praca własna, CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16324273   
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24 wrzesień 2021 (piątek) 
 
8.00   wyjazd ze Słubic 
8.40-9.20 Słońsk / Sonnenburg  
9.45-10.25  Dąbroszyn / Tamsel  
11.05-11.45    Dolsk / Dolzig  
12.15-13.55 Stanowice / Stennewitz 
13.20-14.20    obiad w Gorzowie Wielkopolskim 
15.00-15.30  Jarnatów / Arensdorf 
15.40-16:40 Lubniewice / Königswalde  
17.10-17.55  Gorzów Wielkopolski / Landsberg: Muzeum Lubuskie w willi rodziny 

Schröderów 
19.30   kolacja 
 
nocleg w Gorzowie 
 
25 wrzesień 2021 (sobota) 
 
09.00 wyjazd 
9.40-10.05  Glisno / Gleißen  
10.45-11.10 Murzynowo / Morrn  
11.35-12.15  Wiejce / Waitze  
13.25-14.15  obiad w Łagowie  
14.15-15.15  Łagów / Lagow  
15.30-16.00  Toporów / Topper  
16.30-17.00  Wilkowo / Wilkau  
17.30 -18.30  Sulechów / Züllichau  
19.30   kolacja w Zielonej Górze  
 
nocleg w Zielonej Górze 
 
26 wrzesień 2021 (niedziela) 
 
9.00 wyjazd 
9.30-10.30  Trzebiechów / Trebschen, pałac i miasto 
10.30-11.30 Trzebiechów / Trebschen, sanatorium  
12.20 – 13.20  obiad w Krośnie Odrzańskim  
13.20-14.20  Krosno Odrzańskie / Crossen an der Oder  
ok. 15.00  Słubice, zakończenie podrózy studyjnej 
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nazwisko:  

imię:  

adres:  

e-mail:  

telefon:  

Chciałabym/ chciałbym wziąć udział w wycieczce, gdyż ... 

  

  

Chciałabym/ chciałbym jeść posiłki wegetariańskie:  

TAK/NIE  

Inne życzenia odnośnie posiłków:  

  

Chciałabym/chciałbym nocować w pokoju dwuosobowym/ jednoosobowym (za dopłatą 
bezpośrednio w hotelu, liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona)  

  

Niniejszym zgłaszam w sposób wiążący swój udział w podróży studyjnej w czasie 24.-
26.09.2021 r.   
 
 

miejscowość, data     podpis  

  

Prosimy o odesłanie niniejszego zgłoszenia do 17 września 2021 roku pocztą elektroniczną 
(podpisanego i zeskanowanego) na adres: abraham-diefenbach@europa-uni.de    
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