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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA HISTORYCZNO- 

-KULTURALNEGO „TERRA INCOGNITA” 
(II PÓŁROCZE 2011 R.1)

W drugiej połowie 2011 r., po przerwie wakacyjnej Stowarzyszenie  
w ramach chojeńskich Dni Integracji Europejskiej i Ekumenizmu (28 sierpnia 
2011 r.) przygotowało otwarcie wystawy prezentującej pracę dyplomową Teresy 
Łopuskiej z Torunia, poświeconą adaptacji kościoła Mariackiego w Chojnie na 
cele kulturalne2. Projekt ten zainicjował Przemysław Konopka. Wydarzeniu 
temu towarzyszyła też dyskusja o potrzebie stworzenia muzeum w Chojnie, 
którą poprowadził dr Radosław Skrycki.

Po wakacjach Stowarzyszenie kontynuowało też największy cykl im-
prez w jego dziejach, zainicjowany przez P. Konopkę i Magdalenę Ziętkiewicz  
pt. „Terra Incognita – wspólna polsko-niemiecka historia i teraźniejszość 
we wspólnym regionie”, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz 
Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania). Ostatnim jego 
działaniem była powarsztatowa wystawa zorganizowana w kościele Mariackim 
w Chojnie pt. „Chojna-Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj” otwarta  
24 września 2011 r. w kościele Mariackim w Chojnie, przygotowana ze środków 
powiatu Gryfino. 

1 Zgodnie zapowiedzią publikujemy sprawozdanie za drugie półrocze 2011 r., kolejne całoroczne 
sprawozdania będą się ukazywać w kolejnych tomach RCh.
2 Tekst T. Łopuskiej opublikowano w III tomie RCh.
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W sierpniu 2011 r. prezes Stowarzyszenia „Terra Incognita” dr Paweł 
Migdalski zainicjował akcję pt. „Na ratunek cennym zabytkom” do której włą-
czyło się też Stowarzyszenie Przyjaciół Grabowa, w imieniu którego działał 
Hubert Lis. Celem tej akcji było wsparcie konserwacji cennych obiektów zabyt-
kowych w naszym regionie – dawnym Pomorzu Zachodnim i Nowej Marchii oraz 
rozpropagowanie wiedzy o zabytkach. Działanie to wsparli patroni honorowi, 
m.in. Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Akcja trwała od 25 sierpnia do 15 grudnia 2011 r. W jej ramach przygotowa-
no koncert pt. „Scherzi Musicali” w Czachowie, gdzie potrzebny jest remont 
wieży oraz pozostałości organów Joachima Wagnera, który poprzedził wykład 
prof. Edwarda Rymara (9 września) oraz współorganizowaliśmy koncert pt. 
„Polonaise” w Małkocinie (17 września). Oba koncerty wykonane zostały przez 
zespół Consortium Sedinum działający w ramach Fundacji Akademii Muzyki 
Dawnej ze Szczecina.

Bogaty w wydarzenia wrzesień przyniósł też jeszcze jedno ważne wyda-
rzenie. Z inicjatywy Joanny Kościelnej ze Szczecina Stowarzyszenie z pomo-
cą parafii protestanckiej w Szczecinie i Angermünde zorganizowało wyprawę 
studyjną śladami najwybitniejszego mieszkańca pogranicza – filozofa i teologa, 
którego 125-rocznica urodzin przypadła w 2011 r. – Paula Tillicha (24 września). 
W programie jednodniowej imprezy, dofinansowanej między innymi przez 
gminy Chojna i Moryń, Centrum Kultury w Chojnie, Euroregion Pomerania  
i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, znalazła się też konferencja poświę-
cona tej osobistości, w której udział wzięli J. Kościelna (Szczecin), dr Christoph 
Ehricht (Greifswald) i Maciej Bogdalczyk (Kraków) oraz debata o pograniczach 
w której uczestniczyli Ruth Henning (Berlin), Robert Ryss (Chojna), Bogdan 
Twardochleb (Szczecin) i dr Paweł Migdalski. Dzień zakończył koncert gitarowy 
Jakuba Kościuszki. Koordynatorem wyprawy śladami Tillicha był P. Migdalski.

Podobnie pracowitym czasem jak wrzesień był listopad. Dziesiątego 
dnia tego miesiąca podczas uroczystości wręczenia dorocznych nagród staro-
sty powiatu gryfińskiego za promocję otworzyliśmy wystawę powarszatową  
pt. „Chojna-Königsberg w latach trzydziestych i dzisiaj” w budynku starostwa  
w Gryfinie, a prezentację na temat wystawy i Stowarzyszenia wygłosił P. Konop-
ka. Jak się okazało nagrodę – statuetkę Bociana – w kategorii kultura otrzymało 
Stowarzyszenie „Terra Incognita”, a statuetkę odebrał P. Migdalski. Tydzień póź-
niej w ramach współpracy ze stowarzyszeniem OFFicyna ze Szczecina zorgani-
zowaliśmy w Chojnie prezentację pofestiwalową filmów pokazywanych podczas  
20. Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „dokumentART”, pod-
czas którego wyświetlono 6 filmów krótkometrażowych (m.in. PrzestrzeńCza-
sPies, Oceano Nox), a dwa dni później członkowie kolegium redakcyjnego 
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„Rocznika Chojeńskiego” uczestniczyli w spotkaniu wydawnictw regionalnych  
w Witnicy. Stowarzyszenie dzięki współpracy z bibliotekami regionu przygoto-
wało też trzy spotkania w regionie ze znanym badaczem przeszłości prof. Ja-
nem M. Piskorskim, podczas których promował swoją książkę pt. „Wygnańcy”, 
w Gryfinie, Mieszkowicach i Dębnie (21–23 listopada). 25 listopada w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Chojnie miała miejsce uroczysta prezentacja kolejnego 
tomu „Rocznika Chojeńskiego”. Podczas niej egzemplarze otrzymali autorzy 
tomu, a z krótkimi referatami wystąpili Lech Łukasiuk (Dębno) oraz Kinga Kra-
snodębska (Szczecin). Miesiąc ten, zwieńczył wykład na gryfińskim uniwersyte-
cie trzeciego wieku prezesa Stowarzyszenia P. Migdalskiego o bitwie pod Cedy-
nią, zorganizowany w ramach współpracy ze starostwem.

We wrześniu doszła do nas też smutna wiadomość. W swoim berlińskim 
atelier-mieszkaniu zmarł przyjaciel Stowarzyszenia – Eckehart Ruthenberg, arty-
sta rzeźbiarz, który przez wiele lat poszukiwał i utrwalał zapomniane żydowskie 
kirkuty, wpierw w dawnym NRD, następnie w zachodniej Polsce. Stowarzyszenie 
rok wcześniej – jesienią 2010 r. przygotowało dwie wystawy jego prac w Chojnie 
i Szczecinie.

W grudniu 2011 r. Stowarzyszenie patronowało i zainicjowało spotkanie 
16 grudnia w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach uczniów 
szkół powiatu gryfińskiego ze świadkami historii, aby porozmawiać z nimi o tra-
gicznych wydarzeniach z grudnia 1981 r., związanych z wprowadzeniem stanu 
wojennego. Akcja ta stanowić ma początek cyklu działań edukacyjnych pod pa-
tronatem Stowarzyszenia w których brałyby udział szkolne grupy „szperaczy” 
wzorowane na Klubie Odkrywców Tajemnic „Szperacze” działającym w gim-
nazjum w Widuchowej, a ich celem będzie poszukiwanie pod okiem swoich 
nauczycieli śladów i pamiątek przeszłości regionu. Inicjatorką projektu była  
M. Ziętkiewicz. 

W końcu tego miesiąca (30 grudnia) Stowarzyszenie przekazało pro-
boszczowi parafii w Czachowie – ks. Zbigniewowi Stachnikowi pieniądze zebra-
ne podczas akcji „Na ratunek cennym zabytkom”. Uzbierana suma 2050,00 zł, 
nie jest zbyt wysoka, ale ważne jest aby pokazać, że każdy grosz się liczy i że 
warto ratować otaczające nas zabytki.

Oprócz ww. działalności członkowie stowarzyszenia spotykali się na ze-
braniach i spotkaniach nieoficjalnych. W tym okresie odbyło się również jed-
no nadzwyczajne zebranie walne – 22 września, na którym przyjęto uchwałę 
o nadaniu inicjatorowi badań archeologicznych w Cedyni prof. Władysławowi 
Filipowiakowi oraz dyrektorowi Teatru UBS w Schwedt Reinhardowi Simonowi 
członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego...


