
Główny priorytet naszej pracy w dziedzinie edukacji  
obywatelskiej i kulturalnej stanowi wymiana, przede wszystkim 
z Polską i Europą Wschodnią. Co roku przybywa tu wiele tysięcy 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy pełnomocnikiem ds. 
partnerstwa kraju związkowego Brandenburgii w Wielkopolsce 
i w 2014 roku zostaliśmy wyróżnieni Nagrodą Polsko-Niemiecką.

W stowarzyszeniu obywatelki i obywatele angażują się na 
rzecz zamku i dla regionu. W ten sposób odtworzyliśmy dużą 
część historycznego majątku ziemskiego, angażujemy się w 
projekt „bohaterowie parku“ w celu zachowania historycznego 
parku zamkowego i regularnie zapraszamy do skorzystania z 
ofert edukacyjnych jak „rozmowy zamkowe“.

Na naszym terenie swoją siedzibę mają instytucje z dziedziny 
sztuki i nauki. Tej różnorodności mogą doświadczyć także 
nasi goście: W Muzeum Gustava Seitza od jesieni 2017 roku 
fundacja o takiej samej nazwie prezentuje wybrane dzieła 
tego rzeźbiarza. W Międzynarodowym Archiwum Pedagogiki 
Specjalnej / Instytucie Emila E. Kobi znajduje się biblioteka 
z bogatymi zbiorami.

Sklep wiejski oferuje produkty regionalne a międzynarodowa, 
inkluzyjna kawiarnia młodzieżowa „Kaffee zum Glück / Kawa 
na szczęście“ zaprasza w sezonie w każdy weekend gości z 
bliska i daleka na ciasto domowej roboty. 

Więcej informacji oraz godziny 
otwarcia znajdą Państwo na stronie 
www.schloss-trebnitz.de   

Zamek Trebnitz to miejsce wymiany, nauki i odpoczynku. 
Tutaj spotykają się ludzie z regionu, z Europy i świata. 

Inicjatywa „Lasek pokoju“ zainspirowała ludzi z Trebnitz i z 
regionu, którzy poświęcili się odbudowie i zachowaniu 
pałacu, do założenia stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum 
Edukacji i Spotkań w dniu 20 marca 1992 roku. Ich wspólnym 
celem było i nadal jest wspieranie samostanowienia i 
otwartości na świat wśród młodych ludzi poprzez oferty 
edukacyjne i realizację wielonarodowych spotkań.

Dzisiaj ten historyczny majątek ziemski położony między 
Szwajcarią Marchijską a Kotliną Freienwaldzką jest otwarty 
dla wszystkich zwiedzających. Zapraszamy Państwa do 
ucieczki od codziennej rutyny i do skorzystania z naszej 
oferty przyrodniczej, kulturalnej i edukacyjnej.
Cieszymy się na Waszą i Państwa wizytę! 

Stowarzyszenie  
Zamek Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań

Miejsce otwarte na wieś i na świat
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● Pałac
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz 
Centrum Edukacji i Spotkań
(podmiot akredytowany przy 
Federalnej Centrali Kształcenia 
Obywatelskiego, akredytowana 
instytucja kształcenia 
dorosłych zgodnie 
brandenburską ustawą o 
dokształcaniu), placówka 
kształceniowa Berlińsko-
Brandenburskiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
Wiejskiej, biuro regionalne 
fundacji „Dzieci potrzebują 
muzyki“

● Kuźnia
Edukacja dorosłych i miejsca 
noclegowe

● stOdOła z 
Kamienia POlnegO 
Sala wielofunkcyjna 
do organizacji imprez 
(zakończenie prac w  
2019 r.)

● dOm zarządcy 
Międzynarodowe Archiwum Pedagogiki Specjalnej | 
Instytut Emila E. Kobi, biblioteka wiejska
www.archiv-heilpaedagogik.de 

● wOzOwnia 
Centrum wiejskie wraz ze sklepem 
wiejskim oraz inkluzyjną 
międzynarodową kawiarnią 
młodzieżową „Kaffee zum Glück /
Kawa na szczęście“ 
www.cafe.schloss-trebnitz.de 

dOjazd
Samochodem ok. 40 minut 
od Kostrzyna drogą B1/B5 w 
kierunku Berlina. W 
Jahnsfelde należy skręcić w 
kierunku Trebnitz. Co dwie 
godziny jeżdżą pociągi 
regionalne z Kostrzyna w 
kierunku Berlin Lichtenberg 
do dworca Trebnitz (Mark).
Przejazd trwa ok. 30 minut. 
Przejście piechotą z dworca 
do zamku trwa ok. 10 minut 
(1,5 km).

adres
Schloß Trebnitz e. V.
Platz der Jugend 6 
15374 Müncheberg OT Trebnitz

Tel 033 477 519 0
Faks 033 477 519 15
empfang@schloss-trebnitz.de
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www.schlOss-trebnitz.de
FacebOOK.cOm/schlOsstrebnitz

D
w

o
rzec Treb

n
itz (M

a
rk) 

 D
orfstraß

e

Jahnsfelde / B 1 Berlin
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ParK zamKOwy
Inicjatywy „Bohaterowie 

parku w Trebnitz“ i 
Jugendbauhütte, ścieżka 

dydaktyczna i miejsce 
odpoczynku 

● Pralnia 
Muzeum Gustava Seitza -  
Centrum Pedagogiki Sztuki i Kultury 
www.gustav-seitz-museum.de 
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