
FrankFurt 
nad Odrą Słubice 
10 lipca 2021
11:00–19:30

urOdziny 
dwumiaSta
HiStOria 
Hanzeatycka

między dzwonem Pokoju A 
muzeum ViAdrinA
Polsko-niemiecki 
ProgrAm kulturAlny

ProgrAmm – nördlicher holzmArkt
...............................................................................................................................

10:55  Böllerschüsse

11:00  Begrüßung Anmoderation, 
 detleff Olle, antenne brandenburg

 Familie gerstenberg – band

11:30  Begrüßung durch den Frankfurter oberbürger-  
 meister renė wilke und den Bürgermeister von   
 słubice mariusz olejniczak 

Anschließend: 
 gruppe rytmos, Freyfaehnleyn

 Familie gerstenberg – band

ca. 12:45  gesprächsrunde: 
 thema: „Frankfurt im mittelalter“ 
 dr. martin Schieck, 
 Oberarchivar ralf-rüdiger targiel, 
 prof. dr. paul zalewski, 
 dr. tim S. müller 

 Bohema – tanzperformance aus Słubice

ca. 14:00  gesprächsrunde: 
 thema: „Von der alten universitäts- zur modernen 
 Beamtenstadt. Frankfurt im 19. jahrhundert“ 
 dr. martin Schieck, 
 Oberarchivar ralf-rüdiger targiel, 
 prof. dr. paul zalewski, 
 dr. tim S. müller 

 Familie gerstenberg – band

ca. 15:15  gesprächsrunde: 
 thema: „Aus geschichte zukunft machen: 
 Frankfurts Bewerbung für das zukunftszentrum   
 für europäische transformation und deutsche   
 einheit“  
 Oberbürgermeister rené wilke, 
 prof. dr. Gangolf Hübinger

 Freyfaehnleyn – Show

 staś szewieliński – the Voice kids poland

 Familie gerstenberg – band

ca. 18.15  Abschlusskonzert mit „small town Artists“ 

museum Viadrina 
 carl-philipp-emanuel-bach-Straße 11
 Geöffnet: 11:00-18:00

 sonderausstellung: 
 „die oder. unser Fluss! – odra. nasza rzeka!“
 Führungen um: 11:30, 13:30, 15:30

 dauerausstellung: 
 „Frankfurts stadtgeschichte“ 
 Führungen um: 12:30, 14:30, 16:30

 Bastelstraße: 11:00–18:00

gedenk- und dokumentationsstätte 
„opfer politischer gewaltherrschaft“
 collegienstraße 10
 Geöffnet: 11:00–18:00

 sonderausstellung: „helfen bedeutet leben. 
 jacob teitel und der Verband russischer juden 
 in deutschland 1920–1935“

 dauerausstellung „opfer politischer 
 gewaltherrschaft“ 
 Führungen im außenbereich der Gedenkstätte 
 um 12:00, 14:00, 16:00

stadtarchiv Frankfurt (oder)
 rosa-luxemburg-Straße 43
 Geöffnet: 11:00–18:00

 sonderausstellung: „stadtjubiläen im wandel 
 der zeiten – einblicke in eine erste material-
 sichtung“ und besichtigung des lesesaals

 einlass zur ausstellung im Stadtarchiv 
 11:00–17:00, jede volle Stunde
 reservierungen bis 8.7.2021 erforderlich unter:   
 0335 55 2-4300

kultur ohne grenzen.
                      kultura bez granic.



dOppelStadt-
GeburtStaG
HanSeGeScHicHte

FrankFurt (Oder)
Słubice 10. Juli 2021
11:00–19:30

zwischen Friedensglocke 
und museum ViAdrinA 
deutsch- und Polnisches 
kulturProgrAmm 

ProgrAm – PÓŁnocnA stronA PlAcu holzmArkt 
...............................................................................................................................

10:55  wystrzały z armaty

11:00  Powitanie, detleff Olle, antenne brandenburg
 Familie gerstenberg – zespół muzyczny

11:30  Powitanie gości przez nadburmistrza Frankfurtu 
 nad Odrą rené wilke oraz burmistrza Słubic 
 mariusza Olejniczaka.

następnie: 
 grupa taneczna rytmos 
 Freyfaehnleyn – grupa historyczna 

 Familie gerstenberg – zespół muzyczny 

ok. godz. 12:45 
 dyskusja na temat: „Frankfurt w średniowieczu“ 
 dr. martin Schieck, 
 główny archiwista ralf-rüdiger targiel, 
 prof. dr. paul zalewski, 
 dr. tim S. müller 

 Spektakl taneczny grupy Bohema ze Słubic

ok. godz. 14:00 
 dyskusja na  temat: „od dawnego miasta 
 uniwersyteckiego do nowoczesnego miasta   
 urzędniczego. Frankfurt w XiX wieku“ 
 dr. martin Schieck, 
 główny archiwista ralf-rüdiger targiel, 
 prof. dr. paul zalewski, 
 dr. tim S. müller 

 Familie gerstenberg – zespół muzyczny

ok. godz. 15:15 
 dyskusja na temat: „zmienić historię w przyszłość:   
 Aplikacja Frankfurtu o utworzenie centrum 
 Przyszłości transformacji europejskiej i jedności   
 niemiec“
 nadburmistrz rené wilke, 
 prof. dr. Gangolf Hübinger

 Freyfaehnleyn – pokaz

 staś szewieliński – the Voice kids poland

 Familie gerstenberg – zespół muzyczny

ok. godz. 18:15 
 koncert finałowy z udziałem „small town Artists“  
 

muzeum Viadrina 
 carl-philipp-emanuel-bach-Strasse 11
 czynne w godzinach: 11:00–18:00

 wystawa specjalna: „die oder. 
 unser Fluss! – odra. nasza rzeka!“
 zwiedzanie z przewodnikiem o godz. 
 11:30, 13:30, 15:30

 wystawa stała: „historia Frankfurtu“ 
 zwiedzanie z przewodnikiem o godz. 
 12:30, 14:30, 16:30

 Ścieżka z atrakcjami dla dzieci (malowanie, 
 rysowanie): 11:00–18:00

miejsce pamięci i dokumentacji 
„ofiary reżimu politycznego”
 collegienstraße 10
 czynne w godzinach: 11:00–18:00

 wystawa specjalna: „Pomagać znaczy żyć. 
 jacob teitel i związek Żydów rosyjskich w 
 niemczech 1920–1935“.

 wystawa stała: „ofiary politycznego reżimu“
 zwiedzanie z przewodnikiem na zewnętrz przy 
 miejscu pamięci i dokumentacji w godzinach: 
 12:00, 14:00, 16:00

Archiwum miejskie Frankfurtu nad odrą 
 rosa-luxemburg-Strasse 43
 czynne w godzinach: 11:00–18:00

 wystawa specjalna: „rocznice miasta na 
 przestrzeni lat – wgląd w pierwszy przegląd   
 materiałów“ i zwiedzanie czytelni

 wstęp na wystawę w archiwum miejskim w godz.   
 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
 wymagana rezerwacja do 08.07.2021 pod numerem:   
 + 49335 55 2-4300

kultur ohne grenzen.
                      kultura bez granic.


