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PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI NAUCZANIA W ZAKRESIE TEMATYCZNYM „ZABYTKI“  

- WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW 

 

Stanowiskami służącymi za punkt wyjścia do rozważań są miejsca i zabytki budowlane byłego dominium Księstwa 

Carolath-Beuthen. Obecnie zabytki te leżą na południowym skraju województwa lubuskiego i rozciągają się od Zielonej 

Góry i Bytomia Odrzańskiego aż po gminę Gubin (wcześniej Dolny Śląsk lub Dolne Łużyce i Brandenburgia Wschodnia). 

Zabytki te można powiązać ze sobą tematycznie m.in. w kontekście historii rodziny i regionu. Przedstawione poniżej 

tematy mogą też zostać wykorzystane w odniesieniu do innych lokalizacji, tutaj służą tylko jako przykłady.  

Abstrahując od spuścizny budowlanej i naturalnej, w każdym miejscu znajdą się też inne, ważne dla regionu lub 

miejscowości tematy, które na rozmaite sposoby i przy użyciu różnych mediów można opracować z uczestnikami 

różnego rodzaju zajęć edukacyjnych. 

Proponowane tutaj tematy i pomysły realizacji projektów nie zawierają komentarzy nt. grup wiekowych, do których 

można i chciano by się zwrócić. Ocenę tego, jakie grupy wiekowe włączyć do projektu, albo czy właściwy byłby projekt 

mieszany wiekowo, pozostawiamy w gestii użytkowników tej broszury.  

 

WZORCOWA STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA: 

 

Faza 1. Rozważania teoretyczne 

Jako pierwsze można rozważyć następujące kwestie: 
 Jakie zabytki architektury i przyrody lub jakie znaczące budynki istnieją w danym miejscu lub bliskim 

otoczeniu? 
 Czego o tych dobrach kultury uczyliśmy się wcześniej? Czy sami kiedykolwiek je oglądaliśmy?  
 Jakie istnieją informacje o tych dobrach kultury? Jak dzisiaj wyglądają? Jak wyglądały wcześniej? Kto je 

zbudował lub (w przypadku parków) założył? Czy istnieją inne obiekty, które można powiązać z aktualnymi 
architektami, architektami ogrodów lub inwestorami? 

 Do kogo te obiekty należą i kto tu dzisiaj żyje? Do kogo należały niegdyś i jak się tutaj wtedy żyło? 
 Jakie ważne wydarzenia historyczne miały miejsce w regionie lub naszej miejscowości? 
 Jakie ważne osoby żyją albo żyły tutaj? 
 Jakie impulsy wyszły z tego miejsca? 
 Gdzie możemy znaleźć informacje o budynkach, parkach i ich otoczeniu i gdzie możemy się poinformować o 

historii? 
 Czy istnieją odpowiednie mapy? 
 W jakim stanie są obiekty? Co do takiego stanu doprowadziło? 

 
Pytania o pozyskiwanie informacji: 

 Czy na miejscu lub gdzieś indziej są osoby, które mogą nam coś opowiedzieć o budynkach i parkach? 
 Jak można z nimi nawiązać kontakt? 
 Jakim informacjami dysponują te osoby? Czy wiążą też osobiste wspomnienia z tymi miejscami? 
 Gdzie uzyskamy dalsze informacje? W jakich książkach? W jakich publikacjach? W internecie? W archiwach? 

W biurach turystycznych? W muzeach albo urzędach ochrony zabytków? (po polsku/ po niemiecku?) 
 Do jakich informacji możemy dotrzeć ze szkoły albo z domu?  
 Czy w pobliżu są archiwa, w których można pozyskać dalsze informacje? 

 
Pytania po rozpoczęciu pozyskiwania informacji: 

 Jak podejść do zgromadzonych informacji? Jak je możemy usystematyzować i opracować? 
 Z pomocą jakich mediów możemy pracować? 
 Wywiady? W jakiej formie? 
 Czy możemy sami wytworzyć informacje - fotografie, rysunki, filmy? 

 
Pytania merytoryczne: 

 Dla kogo te dobra natury i kultury stanowią jeszcze wartość? Czy istnieją powody, dla których powinny zostać 
zachowane? Turystyka? Co nam samym da zachowanie dóbr kultury i to, że będziemy się zajmować ich 
historią? 
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Warsztaty w fazie 1.: 
 Na tym etapie należy wspólnie z uczestnikami zdecydować, w jakiej formie i jakimi środkami powinno się 

opracować informacje. 
  np. w formie bardziej artystycznej: 
  - malowanie, rysowanie, modelowanie, fotografia, film, teatr 
  - realizacja za pomocą nowych mediów: 
  - stworzenie strony internetowej, filmy na YouTube  
  - broszury, gry, karty do gry 
  - działania praktyczne: projekt o parku, warsztaty historyczne, warsztaty rzemieślnicze 
  - zestaw pomocy dydaktycznych do przekazywania wiedzy o zabytkach (Denkmalkoffer) 
 
Tematy do pogłębienia: 

 architektura 
 konserwacja zabytków 
 archeologia 
 reformacja 
 kultura dnia powszedniego 
 arystokracja 
 życie chłopów 
 historia rodziny 
 kultura żydowska w regionie   
 własne pochodzenie 
 mała ojczyzna 
 wypędzenie, przesiedlenie 
 praca w archiwum 
 kwestie granic (granice województwa lubuskiego, Brandenburgii, Saksonii, Dolnego Śląska, Dolnych Łużyc) 
 III Rzesza, obozy karne 

  
 
Faza 2. Praktyczna konfrontacja z zabytkami architektury i przyrody 
Pierwsze zagadnienia: 

 Kwestie architektoniczne? Cechy stylistyczne? Jakie cechy stylu są widoczne na budynkach? Jaki mają kształt? 
Jakich użyto materiałów? 

 Co to jest zabytek? Co to jest zabytek przyrody?  
 Czego dotyczy ochrona zabytków? Czego dotyczy ochrona zabytków ogrodowych? 
 Kto zajmuje się ochroną zabytków? Kogo określamy mianem konserwatora zabytków i zabytków 

ogrodowych? 
Jakie są ich zadania? Jaką rolę odgrywają architekci, historycy sztuki, restauratorzy i rzemieślnicy w ochronie 
zabytków? Czym zajmuje się archeolog? Gdzie pracują archeolodzy? Kto to jest restaurator? Jakie istnieją specjalności 
restauratorskie? Jakie znamy specjalności rzemieślnicze? Jakie zawody rzemieślnicze są szczególnie ważne dla 
konserwacji zabytków? 

 Jakie wpływy środowiska przyczyniają się do uszkodzeń zabytków architektury i przyrody? Kto w w ramach 
ochrony zabytków zajmuje się szkodliwymi wpływami środowiska? 

 Jaki jest sens zachowania świadków przeszłości? Czy warto je odbudowywać? 
 
Pytania w związku z obiektami: 
 O budynki: 

 Jakie rodzaje budynków istnieją w okolicy? Domy chłopskie, młyny, browary, kaplice, kościoły, rezydencje 
ziemiańskie, pałace? Czy istnieją gdzieś „ukryte“ budynki? Z jakiego okresu pochodzą te obiekty? 

 Które budynki są stare? Które są nowe? Które podlegały zmianom? Po czym można to rozpoznać? Które 
zostały zniszczone? Kiedy je zniszczono?  

 Jakie cechy stylistyczne są jeszcze widoczne na budynkach? Czy możemy jeszcze znaleźć pozostałości 
budynków? Gdzie stał nieistniejący już obiekt? Czy można to rozpoznać na miejscowych planach? Z jakich 
materiałów powstały zachowane resztki, które odkryliśmy? Jaka była obróbka materiałów? 

 
O parki: 

 Jaki jest układ parku? Czy odpowiada on dawnym planom? Jakich elementów brakuje? Jakie elementy 
dodano? 

 Co to jest dokumentacja? Co jest potrzebne, by sporządzić dokumentację? 
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 Jakie rodzaje zabytków przyrody istnieją w okolicy? Lasy, pojezierza, parki, parki krajobrazowe? Czy zostały 

założone przez ludzi? Jeśli tak, to kiedy?  

 
Praktyczne warsztaty na temat tego, co można zrobić dla zachowania zabytków architektury i przyrody i jak każdy 
może się do tego przyczynić: 

 Przedstawienie wykonujących praktyczne prace konserwatorów zabytków oraz konserwatorów zabytkowych 
ogrodów, którzy mają znaczenie dla konkretnych projektów w poszczególnych miejscach projektowych. 

 Przedstawienie restauratorów i ich specjalności rzemieślniczo-konserwatorskich oraz praktyczna praca z 
historycznymi materiałami wzgl. z zastosowaniem historycznych technik. 

 
    

POMYSŁY TEMATYCZNE DLA POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJI: 

 

SIEDLISKO / CAROLATH 
 

  
Zamek Carolath, widok od strony Odry     Kaplica w zamku Carolath 

 

Obszerny renesansowy zespół w Siedlisku (Carolath) powstał głównie w okresie 1597-1618 na miejscu wcześniejszego 

dworu myśliwskiego, który cesarz Karol IV w 1381 roku przekazał jako lenno Nicolausowi von Rechenberg. Najpierw 

wybudowano warowną siedzibę możnowładzką z prostym domem drewnianym, który Franz Rechenberg do roku 1593 

zastąpił trzypiętrową budowlą z kamienia polnego i cegły. Budynek rozebrano z inicjatywy nowego właściciela Georga 

von Schoenaich, by w jego miejsce postawić nową budowlę w stylu renesansowym. 

1597-1600: budowa bryły skrzydła południowego z dobudowaną do niego kuchnią 

1608: dobudowa skrzydła od strony wschodniej aż do bramy wjazdowej 

1610-1614: wzniesienie wałów i bastionów 

1611: budynek bramny 

Dopiero w XVIII w.: kolejna faza rozbudowy po stronie zachodniej i północnej, Murarz Melchior Deckhardt z Legnicy 

23 sierpnia 1600:  ukończenie wieży w narożniku południowo-wschodnim. 

Wg Grundmanna jeden z pierwszych protestanckich kościołów na wschodzie – budowniczy nieznany, dane wskazujące 

na Valentina v. Saebisch (budowniczego Kościoła Pokoju w Świdnicy) lub Melchiora Deckhardta.  

Fragmenty budynku częściowo przebudowane pod kierunkiem Schinkla.  

Od XVI w. do 1945 siedziba książąt Carolath-Beuthen stanowiącą jako majorat i państwo stanowe centrum całego 

dominium.  

W latach 60. harcerze ze szczepu Makusyny (pod kierownictwem Zbginiewa Czarnucha) organizowali w ruinie liczne 

obozy letnie. Odnowili wówczas fragmenty do dziś zachowanego budynku bramnego i kaplicy, można zatem twierdzić, 

że już wtedy realizowano tutaj ideę Młodzieżowej Strzechy Budowalnej. 

Politechnika Wrocławska (dr Maciej Małachowicz) i biuro architektoniczne Gołębiowski z Zielonej Góry stworzyły 

szczegółowe plany odbudowy.  

 
  Jakie zabytki znajdują się w miejscowości? 
  Zamek 
  Dom wdowi 
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  Grobowiec Bianki 
  Wzgórze Adelajdy 
  Cmentarz 
  Kościół… 
 
Kiedy i przez kogo został zbudowany zamek? Jak wówczas wyglądał? Czy był później przebudowywany? Czy dziś 

widoczne są jeszcze ślady tych zmian? Co sprawiło, że dzisiaj jest ruiną? Kto zadbał o to, że zachowały się nienaruszone 

części budynku? Jakie cechy stylistyczne można rozpoznać na pozostałościach? Które pozostałości są szczególnie 

cenne? Jaki układ ma kaplica? Jakie można stwierdzić cechy szczególne? Czy jest to kaplica katolicka czy ewangelicka? 

 
 
ZABÓR / SAABOR 
 

  
Pałac w Zaborze 
 

Zabór leżał wcześniej nad odnogą meandrującej Odry. Na tutejszej nizinie powstał w 1677 pałac, który zmieniał 

właścicieli do roku 1783, gdy przejęty został przez rodzinę Schoenaich-Carolath. 

Jest to jedyny pałac, który mimo przeróbek, zachował prawie nienaruszoną substancję budowlaną i od XVIII w. do 

1945 roku był w posiadaniu rodziny Schoenaich-Carolath. Istotniejszą rolę dla jego barokowego wyglądu odegrał były 

właściciel hrabia Fryderyk August von Cosel, nieślubny syn Augusta Mocnego. Ostatnią właścicielką była księżniczka 

Hermine Schoenaich-Carolath, z d. księżniczka Reuss, druga żona cesarza Wilhelma II. 

Od czasów wojny znajduje się tu dziecięcy szpital psychiatryczny, zatem budynek jest użytkowany bez przerwy, co 

tłumaczy jego stosunkowo dobry stan. Dla celów klinicznych dokonano jednak daleko idących zmian w zakresie układu 

pomieszczeń czy dobudowy nowych budynków. 

Do budynku należy też park, którego układu kompozycyjnego można się dziś najwyżej domyślać.  

 

  Jakie zabytki znajdują się w miejscowości?  
  Park 
  Pałac 
  Kościół 
  Cmentarz 
Kiedy i przez kogo zamek został wzniesiony? Jak wówczas wyglądał? Czy był później przebudowywany? Czy dziś 

widoczne są jeszcze ślady tych zmian? Jakie cechy stylistyczne można rozpoznać na pozostałościach? Które 

pozostałości są szczególnie cenne? Co sprawia, że budynek jest tak cenny dla regionu? Jakie można stwierdzić cechy 

szczególne?  

Jak dziś wygląda park? Czy istnieją wskazówki co do jego wcześniejszego wyglądu? Co odnowiono? Czy park ma nadal 

te same wymiary jak wcześniej? 
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BYTOM Odrzański / BEUTHEN an der Oder 
 

    
Dom modlitewny z portalem   Portal Schoenaichianum,  

XVIII w., Friedrich Bernhard  Werner  wiosna 2012 

 

„Gymnasium academicum“ Schoenaichianum (lub Carolatheum) było niewielkim uniwersytetem w Bytomiu 

Odrzańskim założonym przez humanistę Georga von Schoenaich. Fundamenty pierwotnego budynku zostały 

niedawno odkryte w trakcie badań archeologicznych w byłym ewangelickim kościele miejskim. Kościół (z oryginalnym 

portalem uczelni) znajduje się w bardzo złym stanie w pobliżu odrestaurowanego rynku miasteczka.  

Budynek kościoła ewangelickiego został niedawno przejęty przez Fundację Archeologiczną i ma być rozbudowany z 

przeznaczeniem na archiwum archeologiczne, muzeum i centrum szkoleniowe.  

 

Jakie zabytki znajdują się w miejscowości?  
  Kościoły 
Ratusz 

Rynek 

Kamienice mieszczańskie 

Cmentarze 

Kultura żydowska 

Złotnictwo i srebrnictwo w regionie 

Kto tutaj studiował? 

 
 
MIŁAKÓW / MILKAU 

Na obszarze byłego Dolnego Śląska leży także Miłaków, który w posiadanie rodziny wszedł równocześnie z Carolath. 

Już pod koniec XIX w. budynek poddano istotnym przeróbkom, po 1945 służył jako państwowe gospodarstwo rolne, w 

latach 70. został odrestaurowany. W roku 2007 budynek nabył prywatny inwestor,  odtąd jednak stoi pusty.  

   
Miłaków ok. 1930      Miłaków wiosną 2012 
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Fakt postoju Fryderyka II w Miłakowie w trakcie jego pierwszej podróży na Śląsk był już tematem projektu autorstwa 

polskich i niemieckich nauczycieli, który w ramach tzw. „podróży odkrywców” miał przybliżyć młodzieży dobra natury i 

kultury obszaru środkowej Odry. Nauczyciele brali poza tym udział w projekcie powiatu Nowa Sól „Edukator 

Dziedzictwa Regionu“, poświęconemu głównie kompetencjom nauczycielskim w zakresie przekazywania dziedzictwa 

kulturowego.  

  
 Jakie zabytki znajdują się w miejscowości? 
 Fryderyk II 
 Kościół 
 Cmentarz 
 Gospodarstwa rolne 
 
 
Nieco dalej na zachód, pomiędzy Gubinem i Brodami leżą dwa kolejne miejsca projektowe, Gębice  i Starosiedle. 

Ostatnim mieszkańcem reprezentacyjnych budynków w obu miejscowościach był książę Henryk Schoenaich-Carolath, 

były radny Guben i liberalny parlamentarzysta.  

 

 

STAROSIEDLE / STARZEDDEL 
 

      
Majątek w Starosiedlu 

 

Majątek rycerski w Starosiedlu już dzisiaj nie istnieje. Oczywiście zauważalne są jeszcze ślady rodu, ale przynajmniej 

równie ważne są tu wiejskie struktury osadnicze, które zdecydowanie wymagają więcej uwagi ze strony służb 

konserwatorskich. 

Wzniesiony w 1814/15 nieco dalej na zachód dwór - w miejsce rozebranej w 1812 budowli Woldemara von Thermo - 

należał do rodzin von Heyden, von Dallwitz i von Rewentlow, zanim w 1876 został sprzedany Henrykowi księciu von 

Schoenaich-Carolath.  

Był to otoczony fosą, jednopiętrowy budynek o jedenastu osiach, na wysokiej piwnicy i pod czterospadowym dachem 

mansardowym. 

Na północ od fosy (połączonej z rzeką Lubszą) istniał założony na planie kwadratu park, z którym od strony północno-

zachodniej graniczyło arboretum. 

Wspomnieć też należy wykopaliska archeologiczne na wzgórzu Baalshebbel, dawnej warowni chłopskiej, którym 

ponownie poświęca się uwagę w związku z projektami polsko-niemieckimi i polsko-hiszpańskimi; wykopaliska były też 

już tematem projektów szkolnych.  

W pobliżu znajduje się przynależąca do majątku wieś Witaszkowo (Vettersfelde), która od czasu odkrycia słynnego 

scytyjskiego ”złotego skarbu z Vettersfelde“ wzbudza zainteresowanie nie tylko archeologów. Znaleziska zgromadzone 

są dziś w Antikensammlung w Berlinie, złoty odlew w Muzeum Archeologicznym w Warszawie i odlew mosiężny w 

muzeum w Świdnicy (koło Zielonej Góry). 
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  Jakie zabytki znajdują się w miejscowości?   
Jakie ślady rodziny Schoenaich-Carolath? 
  Gdzie znajdował się dwór? 
  Czy daje się rozpoznać pozostałości po parku? 
  Browar 
  Obiekty dworskie 
  Gospodarstwa chłopskie 
  Kościół 
  Związki z Neuzelle? 
  Wykopaliska archeologiczne  
 
 
GĘBICE / AMTITZ 

   
Pałac renesansowy w Gębicach Ruiny pałacu 

 
 

W Gębicach (Amtitz) do lat 70. stały resztki zniszczonego w 1945 renesansowego pałacu, który od 1613 był w 

posiadaniu rodziny Schoenaich. Dzisiaj tylko z trudem można się domyślić pierwotnej lokalizacji budowli. Przed wojną 

park pałacowy był popularnym celem wycieczek mieszkańców Guben i Berlina. Można go wciąż jeszcze rozpoznać, 

widoczny jest dobrze wykształcony drzewostan. Pałac, który być może wywodzi się ze średniowiecznego zamku na 

wodzie, stał na planie nieregularnego czworokąta z kwadratowym dziedzińcem i przybudówkami z trzech stron. Do 

pałacu przylegał obszerny park. 

Nawet jeśli w Gębicach mamy do czynienia tylko z pozostałościami pałacu, to w trakcie warsztatów mogą być 

podejmowane kwestie konserwatorskie, dotyczące np. położenia budynku w stosunku do parku czy przynależności 

różnych ozdobnych elementów kontrukcyjnych, na które można natrafić w parku. 

Przy wjeździe do miejscowości stoi zrujnowany dawny kościół joannitów z kryptą. 

Dotychczasowe projekty szkolne dotyczyły przede wszystkim obozu przejściowego, w którym internowany był 

Maksymilian Kolbe przed deportacją do Auschwitz. 

 
  Jakie zabytki znajdują się w miejscowości?  
  Z jakiego okresu pochodzą te zabytki? 
  Jakie ślady pozostały po rodzinie Schoenaich-Carolath? 
  Gdzie stał pałac? 
  Pozostałości parku 
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  Pozostałości pałacu rozproszone w parku 
  Kościół joannitów 
 

 

 

BAD MUSKAU / MUŻAKÓW 

 
Bad Muskau, tzw. „Stary Zamek“  

 

Bad Muskau tylko przez kilka lat XVI w. należało jako państwo stanowe do dominium. Tak zwany „Stary Zamek“ został, 

podobnie jak Carolath, zbudowany przez Fabiana von Schoenaich; on też nadał prawa państwa stanowego z własnym 

prawem karnym. Bad Muskau, jako dobrze funkcjonująca placówka kulturalna ze swoimi doświadczonymi 

edukatorami dzieci i młodzieży, może być polecana jako partner projektów. 

 

    
 
  Jakie ślady pozostały po rodzinie Schoenaich-Carolath?   
Historia „Starego Zamku“, wcześniej urzędu dóbr kameralnych 
Panstwo stanowe … 
  Kolumny portyku wejściowego/ kolumny w Carolath 
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DALSZE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE FINANSOWANIA PROJEKTU 

Być może opracowali już Państwo projekt albo wpadli na interesujące pomysły. Realizcja projektów z 

zakresu popularyzacji zabytków rozbija się często o brak finansów. Dlatego zestawiliśmy dla Państwa listę 

instytucji finansujących lub wspierających projekty. Jeżeli mają Państwo wskazówki co do dalszych 

możliwości, chętnie poszerzymy nasze zestawienie. 

Procedury związane ze składaniem wniosków są często bardzo skomplikowane, tak że pojedyncze 

zaangażowane osoby zwykle nie są w stanie im sprostać. Dlatego warto nawiązać kontakt z miejscowymi 

jednostkami administracji albo instytucjami kultury, które po pierwsze ewentualnie mogą przyznać wstępne 

finansowanie, a po drugie dysponują personelem merytorycznie przygotowanym do wnioskowania o środki 

pieniężne, realizowania i rozliczania projektów. 

Uwaga przed złożeniem wniosku:  wytyczne przyznawania dotacji informują o rodzaju projektów, a także o 

instytucjach które mogą otrzymać dofinansowanie. Poza tym wyjaśniają, czy dla złożenia wniosku 

potrzebnych jest więcej partnerów (np. po polskiej i niemieckiej stronie) i jakie muszą spełnić warunki. 

Niektórzy wnioskodawcy zbyt szybko się zniechęcają, widząc że ich projekt nie spełnia w 100% kryteriów 

finansowania. W takich sytuacjach warto skontaktować się bezpośrednio z instytucją przyznającą środki 

pomocowe. Ponadto niektóre instytucje wspierają projekty tylko do określonej procentowej kwoty 

współfinansowania. 

Fundacje i instytucje publiczne, do których można się zwrócić 

- Euroregion 

 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr http://www.euroregion-snb.de/de/ 

 Euroregion Pro Europa Viadrina http://www.euroregion-viadrina.de  

Wspierane są projekty w regionie granicznym, także na rzecz umocnienia tożsamości. Oferowane są 

tu kursy wyjaśniające złożone procedury wnioskowe. Zapewnić jednak należy współfinansowanie 

projektu, stąd wnioski mogą raczej składać instytucje albo gminy. 

 

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) 

http://sdpz.org/ 

Fundacja dotuje projekty m.in. z zakresu kultury, oświaty i mediów, realizowane w ramach 
współpracy polskich i niemieckich instytucji oraz uczestniczy merytorycznie i organizacyjnie w 
wybranych przedsięwzięciach. Uwzględnienie poniższych kryteriów pomaga uzyskać dotację: 
Czy podejmowane są tematy ważne i aktualne w obu krajach i czy projekt przyczynia się do 
porozumienia między narodami obu krajów? Czy projekt przyczynia się do wyrównywania 
deficytów w relacjach polsko-niemieckich? (obszary/ tematy/ kręgi, które dotąd nie były ze sobą 
powiązane/ podmioty, które dotychczas ze sobą nie współpracowały). 
 

- Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) 

http://www.dpjw.org/ 

Wspierane są następujące projekty: 
Polsko-niemiecki projekt młodzieżowy/ wymiana szkolna 
Polsko-niemiecki projekt młodzieżowy/ pozaszkolna wymiana młodzieży 
Trójstronny projekt wymiany młodzieży  
Podróż do miejsc pamięci 
Indywidualna wymiana uczniów  
Praktyka w kraju sąsiada 

http://www.euroregion-snb.de/de/
http://www.euroregion-viadrina.de/
http://sdpz.org/
http://www.dpjw.org/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/jugendprojekt/schulisches-jugendprojekt/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/jugendprojekt/schulisches-jugendprojekt/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/jugendprojekt-mit-einem-drittland/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/gedenkstaettenfahrt/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/praktikum-im-nachbarland/
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Program specjalistyczny dla koordynatorów projektów  
Projekt publikacji 

 
- Fundacja Kronenberga 

 http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/ 

- Fundacja Orange 

 http://www.fundacja.orange.pl/ 

- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Program „Równać szanse”) 

 http://www.rownacszanse.pl/ 

 

 

Dalsze możliwości oferuje jeszcze sponsoring. Należy śmiało zwrócić się do instytucji i miejscowych firm z 

zapytaniem, czy zechciałyby wesprzeć lokalny projekt. W zamian oczekują one zwykle reklamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpjw.org/projektfoerderung/fachprogramm-fuer-projektleiter/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/publikationsprojekt/
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.rownacszanse.pl/
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Die deutsche Version 
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VORBEREITUNG DES UNTERRICHTS ZUM THEMA „DENKMÄLER“  

- HINWEISE FÜR LEHRER UND VERMITTLER 

 

Als Projektstandorte dienen verschiedene Orte und Baudenkmale des früheren Dominiums des Fürstentums Carolath-

Beuthen. Heute liegen die Baudenkmale im südlichen Ausläufer der Woiwodschaft Lubuskie und ziehen sich von 

Zielona Góra (Grünberg) und Bytom Odrzański (Beuthen an der Oder) bis in die Gmina Gubin (Guben) (früher 

Niederschlesien, bzw. Niederlausitz und Ostbrandenburg). Die Baudenkmale lassen sich u.a. über die Familien- und 

Regionalgeschichte thematisch miteinander verbinden. Die im Folgenden dargestellten Themen lassen sich aber 

natürlich auch für andere Standorte in der Region anwenden und sollen nur als Beispiele dienen. 

Abgesehen von den Bau- und Naturdenkmalen gibt es an jedem Ort aber auch andere für die Region, bzw. die Orte 

wichtige Themen, die auf unterschiedliche Art und Weise und mit verschiedenen Medien von Teilnehmern von 

verschiedenen Bildungsveranstaltungen aufbereitet werden können. 

Die vorgeschlagenen Themen und Ideen zur Umsetzung von Projekten enthalten keinerlei Überlegungen zu den 

unterschiedlichen Altersgruppen, die man mit verschiedenen Themen erreichen kann und will. Es bleibt dem 

Urteilsvermögen der Leser dieser Broschüre überlassen, welcher Altersgruppe sie sich widmen wollen, oder ob nicht 

gerade auch ein altersübergreifendes Projekt sinnvoll ist. 

 

EINE MUSTERSTRUKTUR FÜR UNTERRICHTSPROGRAMM: 

 

1. Phase: Theoretische Auseinandersetzung 

Erste Fragestellungen können z.B. sein: 
 Welche Natur- oder Baudenkmale, bzw. welche bedeutsamen Gebäude, gibt es am Ort oder in der näheren 

Umgebung? 
 Was haben wir früher über diese Kulturgüter gelernt? Haben wir sie uns selbst schon einmal angesehen? 
 Welche Informationen gibt es über diese Kulturgüter? Wie sehen sie heute aus? Wie sahen sie früher aus? 

Wer hat sie gebaut oder (bei Parks) angelegt? Gibt es noch andere Objekte, die mit den Architekten, 
Gartenarchitekten oder Bauherren in Verbindung gebracht werden können? 

 Wem gehören die Objekte heute und wer lebt hier? Wem gehörten sie früher und wie lebte man hier 
damals? 

 Welche in der Geschichte wichtigen Geschehnisse fanden in der Region oder an unserem Ort statt? 
 Welche wichtigen Persönlichkeiten leben oder lebten hier? 
 Welche Impulse gingen von hier aus? 
 Wo können wir Informationen zu den Gebäuden, Parks und ihrer Umgebung finden und wo können wir uns 

über die Geschichte informieren? 
 Gibt es alte Landkarten? 
 In welchem Zustand sind die Objekte? Was hat dazu geführt? 

 
Fragen zur Informationsbeschaffung: 

 Gibt es Personen am Ort oder woanders, die uns etwas über die Gebäude und Parks erzählen können? 
 Wie kann man Kontakt zu ihnen aufnehmen? 
 Welche Informationen haben diese Personen? Verbinden sie auch persönliche Erinnerungen mit den Orten? 
 Wo finden wir weitere Informationen? In welchen Büchern? In welchen Veröffentlichungen? Im Internet? In 

Archiven? In Tourismusbüros? In Museen oder Denkmalämtern? (polnisch/deutsch?) 
 An welche Informationen können wir von zu Hause oder von der Schule aus kommen?  
 Gibt es in der Nähe Archive, in denen noch weitere Informationen eingeholt werden können? 

 
Fragen nach Beginn der Informationsbeschaffung: 

 Was können wir mit den gesammelten Informationen anfangen? Wie können wir sie ordnen und 
verarbeiten? 

 Mit welchen Medien können wir arbeiten? 
 Interviews? In welcher Form? 
 Können wir selbst Informationen erzeugen? Fotografien, Zeichnungen, Filme? 
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Inhaltliche Fragen: 
 Für wen sind die Natur- und Kulturgüter noch von Interesse? Gibt es Gründe dafür, dass man sie erhalten 

sollte? Tourismus? Was haben wir selbst davon, dass diese Kulturgüter erhalten werden und wir uns mit ihrer 
Geschichte auseinandersetzen? 

 
Workshops der ersten Phase: 

 Nun sollte gemeinsam mit den Teilnehmern beschlossen werden, in welcher Form und mit welchen Mitteln 
die Informationen aufbereitet werden sollen. 

  z.B. eher künstlerische Umsetzung: 
  - Malen, Zeichnen, Formen, Fotografie, Film, Theater 
  - Umsetzung mittels moderner Medien: 
  - Erstellung einer Website, YouTube Filme 
  - Broschüren, Spiele, Spielkarten 
  - Praktische Arbeiten: Parkprojekt, Geschichtsworkshops, Handwerkerworkshops 
  - Denkmalkoffer 
 
Themen zur Vertiefung: 

 Architektur 
 Denkmalpflege 
 Archäologie 
 Reformation 
 Alltagskultur 
 Adel 
 Bäuerliches Leben 
 Familiengeschichte 
 Jüdisches Leben in der Region   
 Eigene Herkunft 
 Heimat 
 Vertreibung, Umsiedlung 
 Archivarbeit 
 Grenzen wozu? (Grenzen der Woiwodschaft Lubuskie, Brandenburg, Sachsen, Niederschlesien, Niederlausitz) 
 Drittes Reich, Straflager 

 
 
2. Phase: Praktische Auseinandersetzung mit den Natur- und Baudenkmalen 
Erste Fragestellungen: 

 Architekturfragen? Stilmerkmale? Welche Stilmerkmale findet man an den Gebäuden? Wie sind sie 
ausgestaltet? Welche Materialien wurden verwendet? 

 Was ist ein Denkmal? Was ist ein Naturdenkmal?  
 Womit befasst sich die Denkmalpflege? Womit befasst sich die Gartendenkmalpflege? 
 Wer befasst sich mit Denkmalpflege? Wer nennt sich Denkmalpfleger oder Gartendenkmalpfleger? 

Was sind ihre Aufgaben? Welche Rolle spielen Architekten, Kunsthistoriker, Restauratoren und Handwerker 
in der Denkmalpflege? Was macht ein Archäologe? Wo arbeiten Archäologen? Was ist ein Restaurator? 
Welche Restauratoren gibt es? Welche handwerklichen Gewerke kennen wir? Welche Handwerksberufe sind 
besonders wichtig in der Denkmalpflege? 

 Welche Umwelteinflüsse tragen zu Schäden an Natur- und Baudenkmalen bei? Wer befasst sich in der 
Denkmalpflege mit diesen schädigenden Umwelteinflüssen? 

 Welchen Sinn hat es, diese Zeugen der Vergangenheit zu erhalten? Ist es sinnvoll sie wieder aufzubauen? 
 
Fragen am Objekt: 

Zu Gebäuden: 
 Welche Arten von Gebäuden gibt es vor Ort? Bauernhäuser, Mühlen, Brauereien, Kapellen, Kirchen, 

Gutshäuser, Schlösser? Gibt es „versteckte“ Gebäude? Aus welcher Zeit stammen die Gebäude? 
 Welche Gebäude sind alt? Welche sind neu? Welche wurden verändert? Woran erkennen wir das? Welche 

wurden zerstört? Wann wurden sie zerstört?  
 Welche Stilmerkmale finden wir noch an den Gebäuden? Finden wir noch Reste der Gebäude? Wo hat das 

Haus gestanden? Können wir das anhand der Pläne noch erkennen? Aus welchen Materialien sind die Reste 
die wir noch finden? Wie hat man diese bearbeitet? 
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Zu den Parks: 
 Wie ist der Park aufgebaut? Entspricht das den alten Plänen? Welche Elemente fehlen? Welche wurden 

hinzugefügt? 
 Was ist eine Dokumentation? Was benötigt man um eine Dokumentation anzufertigen? 
 Welche Art von Naturdenkmalen gibt es vor Ort? Wälder, Seenlandschaften, Parks, Landschaftsparks? 

Wurden sie vom Menschen angelegt? Wenn ja, wann wurden sie angelegt?  

 
Praktische Workshops zur Frage, was man zur Erhaltung der Natur- und Baudenkmale machen kann und wie jeder 
dazu beitragen kann: 

 Vorstellung von praktischen Gartendenkmalpflegern und Denkmalpflegern, die für das jeweilige Projekt am 
jeweiligen Projektstandort von Bedeutung sind. 

 Vorstellung von Restauratoren und mit ihnen bzw. denkmalpflegerischen Gewerken auch praktisches 
Arbeiten mit historischen Materialien, bzw. historischen Techniken. 

 
    

IDEEN FÜR THEMEN AN DEN JEWEILIGEN STANDORTEN: 

 

SIEDLISKO / CAROLATH 
 

  
Schloss Carolath, Sicht von der Oder                  Schlosskapelle Carolath 

 

Der umfangreiche Renaissancebau in Siedlisko  (Carolath) ist hauptsächlich in der Zeit zwischen 1597 und 1618 an 

Stelle eines ursprünglichen Jagdhauses entstanden, das 1381 durch Kaiser Karl IV. an Nicolaus von Rechenberg als 

Lehen vergeben wurde. Zunächst entstand ein herrschaftliches Vorwerk mit einem einfachen Holzhaus, das später von 

Franz Rechenberg durch einen dreistöckigen Stein- und Ziegelbau bis 1593 ersetzt wurde. Dieser Bau wurde für den 

renaissancezeitlichen Neubau durch den neuen Eigentümer Georg von Schoenaich abgerissen. 

1597 bis 1600 Entstehung des großen Gebäudewürfels im Südflügel mit anschließendem Küchenbau. 

1608 anbau des ostseitigen Flügelbaus bis zur Tordurchfahrt. 

1610-1614 Ausführung der Wälle und Bastionen 

1611 Torhaus 

Erst im 18. Jh. weitere Anbauten an der West- und Nordseite, Maurermeister Melchior Deckhardt aus Liegnitz 

23. August 1600 Fertigstellung des Turmes an der Südostecke. 

Nach Grundmann eine der ersten protestantischen Kirchen des Ostens. Baumeister ungeklärt Hinweise auf Valentin v. 

Saebisch (Baumeister der Friedenskirche in Schweidnitz) oder Melchior Deckhardt. 

Teilweise von Schinkel umgebaute Gebäudeteile 

Seit dem 16. Jhd. bis 1945 Stammsitz der Fürsten zu Carolath-Beuthen und als Majorat und freie Standesherrschaft 

Zentrum des Dominiums.  

Für die Pfadfindergruppe Makusyny (unter Leitung von Zbginiew Czarnuch) war die Ruine während der 60er Jahre 

Standort für zahlreiche Sommercamps. Teile des heute noch stehenden Torgebäudes und der Kapelle wurden von den 

Pfadfindern wieder instandgesetzt, man könnte also behaupten, dass hier die Idee einer Jugendbauhütte schon früh 

umgesetzt wurde. 
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Von der Technischen Universität Wrocław (Dr. Maciej Małachowicz) und dem Architekturbüro Gołębiowski aus Zielona 

Góra wurden detaillierte Pläne für einen Wiederaufbau erstellt.  

 
  Welche Denkmale gibt es im Ort? 
  Schloss 
  Witwensitz 
  Grabmal Bianca 
  Adelheidhöhe 
  Friedhof 
  Kirche… 
Wann und von wem wurde das Schloss gebaut? Wie sah es damals aus? Wurde es danach verändert? Findet man 

heute noch Spuren für solche Veränderungen? Was hat dazu geführt, dass es heute als Ruine dasteht? Wer hat dafür 

gesorgt, dass die intakten Gebäudeteile erhalten werden? Welche Stilmerkmale lassen sich an den Resten erkennen. 

Welche Reste sind besonders wertvoll? Wie ist die Kapelle aufgebaut? Welche Besonderheiten gibt es hier? Ist sie 

katholisch oder evangelisch? 

 
 
ZABÓR / SAABOR 
 

  
Schloss in Zabór 
 
In älterer Zeit lag Saabor an einem Arm der mäandrierenden Oder. In dieser Niederung entstand 1677 ein Schloss. Es 

wechselte vielfach die Besitzer bis es 1783 an die Familie Schönaich-Carolath kam 

Ist das einzige, zwar veränderte, aber im Baubestand weitestgehend erhaltene Schloss, das seit dem 18. Jhd. bis 1945 

im Eigentum der Schoenaich-Carolath war. Wichtiger für sein barockes Aussehen war allerdings der ehemalige 

Eigentümer Graf Friedrich August v. Cosel, ein unehelicher Sohn August des Starken. Letzte Eigentümerin war 

Prinzessin Hermine Schoenaich-Carolath, geb. Prinzessin Reuss, die zweite Frau Kaiser Wilhelm II. 

Seit dem Krieg befindet sich hier eine kinderpsychiatrische Einrichtung, das Gebäude hatte also bis heute durchgehend 

eine Nutzung, die den relativ guten Zustand erklärt. Für den Klinikablauf sind jedoch tiefgehende Veränderungen 

vorgenommen worden, die die Raumeinteilung im Inneren, bzw. den Anbau neuerer Gebäude betreffen. 

Zum Gebäude zählt auch eine Parkanlage, deren Gestaltung heute allerdings nur mehr zu erahnen ist.  

  Welche Denkmale gibt es im Ort?  
  Park 
  Schloss 
  Kirche 
  Friedhof 
Wann und von wem wurde das Schloss gebaut? Wie sah es damals aus? Wurde es danach verändert? Findet man 

heute noch Spuren für solche Veränderungen? Welche Stilmerkmale lassen sich an den Resten erkennen. Welche 

Reste sind besonders wertvoll? Was macht das Gebäude für die Region so wertvoll? Welche Besonderheiten gibt es 

hier?  

Wie sieht der Park heute aus? Gibt es noch Hinweise darauf, wie er früher ausgesehen hat? Was wurde erneuert? Hat 

der Park noch die gleichen Ausmaße wie früher? 
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BYTOM Odrzański / BEUTHEN an der Oder 
 

    
Bethaus mit Protal    Portal des Schoenaichianums,  

18. Jh. Friedrich Bernhard  Werner   Früjahr 2012 

 

Das „Gymnasium academicum“ Schoenaichanum (bzw. Carolatheum) war eine kleine Universität in Bytom Odrzański  

(Beuthen an der Oder) und wurde von dem Humanisten Georg v. Schoenaich gegründet. Die Grundmauern des 

Ursprungsgebäudes, wurden vor kurzem bei archäologischen Ausgrabungen in der ehemaligen evangelischen 

Stadtkirche freigelegt. Diese steht (mit dem originalen Portal des Lehrinstituts) in einem sehr schlechten Zustand in 

unmittelbarer Nähe des restaurierten Marktplatzes des Städtchens.  

Das Gebäude der evangelischen Kirche wurde vor kurzem von der Fundacja Archeologiczna übernommen und soll zum 

archäologischen Archiv, Museum und Schulungszentrum ausgebaut werden.  

 

Welche Denkmale gibt es im Ort? 
Kirchen 

Rathaus 

Marktplatz 

Bürgerhäuser 

Friedhöfe 

Jüdisches Leben 

Gold- und Silberschmiedekunst in der Region 

Wer hat hier studiert? 

 
 

MIŁAKÓW / MILKAU 

Ebenfalls im Gebiet des ehemaligen Niederschlesien liegt Miłaków (Milkau), das gleichzeitig mit Carolath in die Familie 

kam. Das Gebäude  wurde bereits Ende des 19. Jh. stark verändert, diente nach 1945 als staatlicher 

landwirtschaftlicher Betrieb und wurde in den 70er Jahren restauriert. 2007 wurde das Gebäude an einen privaten 

Investor verkauft, stand aber seitdem leer. 
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Milkau ca. 1930      Milkau Frühling 2012 

 

Zu der Tatsache, dass Fridrich II. auf seiner ersten Schlesienreise hier Station machte, wurde bereits von polnischen 

und deutschen Lehrern ein Projekt durchgeführt, das im Zuge von sogenannten „Entdeckungsreisen“  Jugendlichen die 

Natur- bzw. Kulturgüter der mittleren Oder nahebringen soll. Die Lehrer haben an einem Projekt des Powiats Nowa 

Sól (Neusalz) teilgenommen  „Edukator Dziedzictwa Regionu“ („Ausbilder des nationalen Erbes“) das sich v.a. den 

Lehrerkompetenzen in der Kulturerbe-Vermittlung widmet.  

 
 Welche Denkmale gibt es im Ort? 
 Friedrich II. 
 Kirche 
 Friedhof 
 Bauernhöfe 
Die beiden im Westen liegenden Projektstandorte Gębice  (Amtitz) und Starosiedle (Starzeddel) liegen zwischen 

Guben und in unmittelbarer Nähe zu Brody  (Pförten). Die herrschaftlichen Gebäude der beiden Ortschaften wurden 

zuletzt von Prinz Heinrich Schoenaich-Carolath, dem ehemaligen Landrat von Guben, und liberalen Parlamentarier 

bewohnt.  

 

 

STAROSIEDLE / STARZEDDEL 
 

      
Rittergut in Starosiedle 

 

Auch das Rittergut in Starosiedle (Starzeddel) steht heute nicht mehr. Natürlich gibt es noch Spuren der Familie aber 

mindestens so wichtig sind die ruralen Siedlungsstrukturen, die für die Denkmalpflege unbedingt mehr ins Blickfeld 

treten müssen. 

Das Gutshaus, 1814/15 anstelle der 1812 abgebrochenen Anlage von Woldemar v. Thermo weiter westlich erbaut, 

gehörte den Familien v. Heyden, v. Dallwitz und v. Rewentlow bevor es 1876 an Heinrich Prinz v. Schoenaich-Carolath 

verkauft wurde.  

Von Gräben umschlossenes eingeschossiges Gebäude von elf Achsen über einem hohen Keller und unter einem 

Mansardwalmdach. 
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Nördlich des Schloßgrabens (der in Verbindung zur Lubst steht) Anlage eines quadratischen Lustgartens, Im 

Nordwesten des Lustgartens schließt sich noch ein Baumgarten an. 

Zudem gibt es archäologische Ausgrabungen des sogenannten Baalshebbel einer Fluchtburg, denen man sich in den 

letzten Jahren im Zuge von polnisch-deutschen und polnisch-spanischen Projekten erneut widmet und zu denen es 

auch bereits Schulprojekte gab.  

In der Nähe befindet sich der dazugehörige Gutsbesitz Witaszkowo  (Vettersfelde), der durch den Fund des 

bedeutenden skythischen „Goldschatzes von Vettersfelde“ nicht nur für Archäologen interessant ist. Die Objekte 

befinden sich heute in der Archäologischen Sammlung in Berlin, ein goldener Abguss im Archäologischen Museum in 

Warschau und ein Messingabguss im Museum in Świdnica (Schweinitz bei Zielona Góra). 

 

 
  Welche Denkmale gibt es im Ort? 
  Welche Spuren der Familie Schoenaich-Carolath? 
  Wo stand das Schloss? 
  Sind die Reste des Parkes zu erkennen? 
  Brauerei 
  Hofanlage 
  Bauernhöfe 
  Kirche 
  Bezüge zu Neuzelle? 
  Archäologische Ausgrabungen  
 
 
GĘBICE / AMTITZ 

   
Renaissanceschloss in Gębice Überreste des Schlosses 

 
 

In Gębice (Amtitz) standen bis in die 70er Jahre die Überreste des 1945 zerstörten Renaissanceschlosses, das sich seit 

1613 im Besitz der Schoenaichs befand. Heute ist der ursprüngliche Standort kaum noch zu erahnen. Der Park war vor 

dem Krieg ein beliebtes Ziel von Gubener und  Berliner Ausflüglern. Er ist noch gut zu erkennen und weist einen guten 

Baumbestand auf.Das Schloss, das u.U. aus einer mittelalterlichen Wasserburg hervorging, wies einen unregelmäßig 

viereckigen Grundriss mit quadratischem Innenhof und Anbauten an drei Seiten auf. 

An das Schloss schließt ein ausgedehnter Lustgarten an. 
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Auch wenn es in Amtitz nur noch wenige Reste des Schlosses gibt, so können im Zuge von Workshops dennoch 

denkmalpflegerische Fragen erörtert werden, die z.B. die Lage des Gebäudes zum Park betreffen und auch die 

Zugehörigkeit verschiedener ornamentaler Bauteile, die man im Park finden kann. 

Am Ortseingang steht eine ehemalige Johanniterkirche mit Gruft in einem sehr schlechten Zustand. 

Schulprojekte gab es vor allem in Bezug auf das ehemalige Durchgangslager, in dem Maximilian Kolbe vor seiner 

Deportation nach Auschwitz interniert war 

 
  Welche Denkmale gibt es im Ort? 
  Aus welcher Zeitschiene stammen diese Denkmale? 
  Welche Spuren der Familie Schoenaich-Carolath? 
  Wo stand das Schloss? 
  Reste des Parkes 
  Reste des Schlosses im Park 
  Johanniterkirche 
 

BAD MUSKAU 

 
Bad Muskau, sog. „Altes Schloss“  

 

Bad Muskau gehörte nur ein paar Jahren des 16. Jhds als freie Standesherrschaft zum Dominium. Das sogenannte 

„Alte Schloss“ wurde, wie Carolath, von Fabian v. Schoenaich erbaut und die Rechte einer freien Standesherrschaft 

mit eigenem Strafrecht eingerichtet. Bad Muskau kann als gut funktionierender Kulturbetrieb mit erfahrenen 

Vermittlern  für Kinder und Jugendliche auf deutscher Seite ein sehr geeigneter Projektpartner sein. 

 

    
 
  Welche Spuren der Familien Schoenaich-Carolath? 
  Baugeschichte des Rentamtes? 
  Standesherrschaft… 
  Säulen des Eingangsportikus / Säulen in Carolath 
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WEITERE TIPPS ZUR PROJEKTFINANZIERUNG 

Vielleicht haben Sie bereits Projektkonzept entwickelt oder kommen auf gute Ideen. Eine Durchführung 

interessanter Projekte zur Denkmalvermittlung scheitert oft an der fehlenden Finanzierung. Deswegen 

stellen wir Ihnen hier eine Auswahl von Förderern oder anderen unterstützenden Einrichtungen 

zusammen. Wenn Sie Hinweise auf weitere Möglichkeiten geben können nehmen wir diese gerne zur 

Erweiterung in unsere Liste auf. 

Oft sind die Abläufe zur Antragstellung sehr kompliziert, für engagierte Einzelpersonen meist auch gar nicht 

möglich, da lohnt es sich mit örtlichen Kommunen oder Kultureinrichtungen in Kontakt zu treten, die 

erstens gegebenenfalls in Vorleistung gehen können, zweitens auch geschultes Personal haben, um Gelder 

zu beantragen, bzw. Projekte abzurechnen abzuwickeln. 

Wichtig vor der Beantragung: Die Förderrichtlinien geben Auskunft über die Art der Projekte, aber auch die 

Art der Einrichtungen, die von den Geldgebern gefördert werden. Außerdem informieren sie darüber, ob 

mehrere Partner zur Beantragung (z.B. auf polnischer und deutscher Seite) notwendig sind und welche 

Voraussetzungen diese erfüllen müssen. Oftmals läßt man sich zu schnell abschrecken, weil das 

Förderprojekt nicht hundertprozentig den Maßgaben entspricht. Da lohnt es sich auf jeden Fall den 

direkten Kontakt zu den Förderern auszunehmen. Zudem gibt es Förderer, die Projekte lediglich zu einem 

bestimmten Prozentsatz bezuschussen. 

Stiftungen oder öffentliche Stellen an die man sich wenden kann 

- Euroregion 

 Euroregion Spree-Bober-Neiße http://www.euroregion-snb.de/de/ 

 Euroregion Pro Europa Viadrina http://www.euroregion-viadrina.de  

Gefördert werden Projekte im Grenzraum, auch solche zur Stärkung der Identität. Hier bietet man 

auch Kurse an, die das umfassende Antragswesen erläutern. Leider muß man in Vorleistung gehen, 

weshalb eine Antragstellung eher für Institutionen oder Kommunen möglich ist. 

 

- Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 

http://sdpz.org/ 

Die Stiftung bezuschusst Projekte u.a. in den Bereichen Kultur, Bildung und Medien, die im Rahmen 
der Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Institutionen realisiert werden und 
beteiligt sich inhaltlich und organisatorisch an gewählten Vorhaben. Zur Entscheidung einer 
Bezuschussung tragen folgende Kriterien bei: 
Werden wichtige und aktuelle Themen beider Länder angesprochen und trägt das Projekt zur 
Völkerverständigung zwischen den Ländern bei? Trägt das Projekt zum Ausgleichen der Defizite in 
den deutsch-polnischen Beziehungen bei (Bereiche / Themen / Kreise, die bislang noch nicht 
miteinander verbunden waren / Akteure, die bisher miteinander nicht  zusammengearbeitet 
haben). 

 

 

 

- Deutsch-Polnisches Jugendwerk 

http://www.dpjw.org/ 

Folgende Projekte werden hier gefördert: 
Deutsch-Polnisches Jugendprojekt / schulischer Austausch 
Deutsch-Polnisches Jugendprojekt / außerschulischer Jugendaustausch 

http://www.euroregion-snb.de/de/
http://www.euroregion-viadrina.de/
http://sdpz.org/
http://www.dpjw.org/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/jugendprojekt/schulisches-jugendprojekt/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/jugendprojekt/ausserschulisches-jugendprojekt/
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Jugendprojekt mit einem Drittland 
Gedenkstättenfahrt 
Individueller Schüleraustausch 
Praktikum im Nachbarland 
Fachprogramm für Projektleiter 
Publikationsprojekt 
 

 

Weitere Möglichkeiten bietet das Sponsoring. Hierzu sollte man nicht scheu sein Institutionen oder lokale 

Firmen anzusprechen und zu fragen ob sie ein Projekt vor Ort unterstützen wollen. Als Gegenleistung wird 

dann meist Werbung verlangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpjw.org/projektfoerderung/jugendprojekt-mit-einem-drittland/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/gedenkstaettenfahrt/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/individueller-schueleraustausch/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/praktikum-im-nachbarland/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/fachprogramm-fuer-projektleiter/
http://www.dpjw.org/projektfoerderung/publikationsprojekt/
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