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Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury działa nieprzerwanie od 1978 roku i jest organizacją 
pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (nr 0000183836).  
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności kulturalnej , popieranie inicjatyw 
społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury, oraz zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego i historycznego miasta i okolic. 
Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez: 
1) realizację zadań , zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
     i o  wolontariacie, na które pozyskuje fundusze zewnętrzne, 
2) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  
     narodowego, 
3) inspirowanie mieszkańców i środowisk twórczych do podejmowania  
    problematyki regionalnej, popieranie badań naukowych i prac    
    popularyzujących problematykę miasta i regionu, 
4) wyzwalanie inicjatyw na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska  
    przyrodniczego i kulturowego mieszkańców gminy i miasta oraz regionu,  
5) organizowanie oraz współorganizowanie wraz z instytucjami,  innymi 
     towarzystwami i organizacjami społecznymi , a w szczególności: konkursów,   
    wystaw, odczytów, pokazów filmowych, festiwali, seminariów, spotkań  
    o charakterze kulturalnym, warsztatów, pokazów, 
6) promowanie lokalnych twórców, artystów,  
7) promowanie produktów regionalnych, 
8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie  
    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, 
9) propagowanie i popularyzowanie tradycji kulturowych grup mniejszości  
    narodowych  i etnicznych oraz dziedzictwa kulturowego nawiązującego  
    do tradycji osadników i przesiedleńców,  
10) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
11)pełnienie roli społecznego opiekuna Muzeum Pałacowego, poprzez 
      pozyskiwanie muzealiów, realizacje zadań publicznych, bieżącą działalność  
      tj. oprowadzanie wycieczek, przygotowywanie wystaw, zajęcia edukacyjne. 
12) inne formy działania określone uchwałami władz Towarzystwa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
W roku 2020 z powodu pandemii COVID-19  wiele imprez , których TTK zwykle było 
współorganizatorem nie odbyło się. 
 
PROJEKTY: 
 
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury w roku 2020 aplikowało o środki finansowe na 
działania związane z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu. Pozyskaliśmy  
dofinansowanie na 4 zadania, realizowane przez członków stowarzyszenia były 3.  
Z realizacji jednego zrezygnowaliśmy ze względu na pandemię. 
 
1. MUZEALNIE I LOKALNIE  5.04.2020- 15.10.2020 

Dofinasowanie w ramach programu SPOŁECZNIK - Województwo Zachodniopomorskie 

Projekt  realizowany był w Trzebiatowie ul. Wojska Polskiego 67. Cele: integracja lokalnej 

społeczności wokół działań związanych z Muzeum Pałacowym, zaangażowanie mieszkańców do 

poszukiwań nowych eksponatów oraz promocja Muzeum w Gminie zostały osiągnięte. 

Zaangażowaliśmy dzieci, młodzież i dorosłych do współtworzenia muzeum. Zadanie oraz akcję 

eksponaty do muzeum promowano na stronie internetowej, portalach informacyjnych, 

społecznościowych. W przestrzeni miejskiej przy Ratuszu zamontowano tablicę informacyjną, 

rozdawano ulotki o muzeum. Podczas głównego działania SPOTKAJMY SIĘ W MUZEUM dr J. 

Kochanowska udzielała konsultacji. Zaprezentowaliśmy dawne, codzienne życie wykorzystując 

eksponaty muzealne: ubijaliśmy masło w maselnicach, szatkowaliśmy kapustę, prasowaliśmy 

żelazkiem z „duszą”, mieliliśmy zboże w żarnach i robiliśmy foto retro. Otworzyliśmy muzealne 

skrzynie i gabloty, by prezentować ciekawe i wartościowe eksponaty. Wszystkim działaniom 

towarzyszyły „muzealne duchy"-dzieci i młodzież w zaaranżowanych scenkach. Na zakończenie odbył 

się grill. 

2. W KRAINIE RZEMIOSŁA 01.08.2020 - 15.10.2020 

Dofinasowanie ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Zadanie skierowane było do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych historią, zabytkami i 

dziedzictwem kulturowym Trzebiatowa, gminy Trzebiatów i powiatu gryfickiego. W ramach zadnia 

przygotowana została w południowej części strychu nad skrzydłem wschodnim Pałacu, stała 

ekspozycja muzealna upowszechniająca wiedzę o zabytkowej więźbie oraz rzemiośle budowlanym. 

Zarówno cel główny: zaprezentowanie w Muzeum Pałacowym stałej wystawy z zachowaną, 

barokową więźbą dachową – jedną z najstarszych na Pomorzu Zachodnim oraz wyrobów rzemiosła 

budowlanego, jak i cele szczegółowe: propagowanie wiedzy wśród odbiorców zadania o sposobie 

konstruowania więźby i innych elementów z drewna, pracy cieśli oraz rzemieślników (np. strycharzy, 

stolarzy czy kowali), których wyroby umożliwiały tworzenie konstrukcji zabytkowych budynków, a 

także promocja walorów niedostrzeganego i cennego dziedzictwa jakim jest zabytkowa więźba 

pałacu zostały osiągnięte. 

Odbiorcami zdania byli mieszkańcy Trzebiatowa i regionu, historycy, nauczyciele, regionaliści, 

przewodnicy turystyczni, muzealnicy, dzieci i młodzież oraz turyści odwiedzającym Pomorze 

Zachodnie. Bezpośrednio zadanie skierowane było do grupy 80 osób. Jednak z jego długofalowego 

efektu – nowej ekspozycji muzealnej- korzystać będzie większa liczba odbiorców – osoby 

odwiedzające przez cały rok muzeum. 

 

Realizację działań rozpoczęliśmy etapem przygotowawczym (1.08.2020 – 31.08.2020). W tym okresie 

opracowany został pod kierunkiem dr Janiny Kochanowskiej ( koordynator merytoryczno – 



historyczny zadania) scenariusz nowej wystawy, w tym: przygotowanie tekstów i fotografii na tablice 

informacyjne, plan zagospodarowania pomieszczenia i aranżację ekspozycji, opracowanie opisów 

eksponatów. Odbywały się także spotkania członków TTK z koordynatorem, uzgodnione i 

zaplanowane zostały szczegółowe działania wraz z wyznaczeniem czynności organizacyjnych dla 

poszczególnych osób 

( m.in. prace porządkowe przy ekspozycji, czyszczenie eksponatów, montaż kubików, podestów, 

malowanie,  zakupy w ramach zadania, przesłanie tekstów do tłumaczenia na język niemiecki). 

Od 1 września do 8 października 2020 r. odbyła się realizacja głównych działań oraz promocja 

zadania. Wykonane zostały dwustronne tablice informacyjne o wymiarach 80 x 90 cm ( 8 szt.) 

dotyczące historii więźby pałacowej, elementów jej konstrukcji, a także informacji o pracy 

rzemieślników związanych z budownictwem oraz używanych przez nich narzędziach. Na strychu 

pałacowym zaaranżowana została  ekspozycja wg. scenariusza i pod nadzorem dr J. Kochanowskiej.  

W ramach działań promocyjnych: wydrukowano i wysyłano zaproszenia na otwarcie wystawy, 

zamieszczono informacje o realizacji zadnia w mediach lokalnych i wojewódzkich, portalach 

społecznościowych, stronie internetowej www.kultura.trzebiatow.pl oraz FB. Wykonany został także 

potykacz reklamujący wystawę. We wszystkich materiałach informowaliśmy o dofinansowaniu ze 

środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

8 października 2020 r. otwarta została nowej ekspozycja połączona z wykładem o dawnym rzemiośle 

budowlanym wygłoszonym przez autorkę wystawy.   

Realizacja zadania wpisała się w działania upowszechniające wiedzę na temat zabytków 

województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych i cennych 

elementów konstrukcyjnych trzebiatowskiego Pałacu. Niezwykle ważnym aspektem jest zwrócenie 

uwagi na przestrzeń poddasza ( skrzydło wschodnie) jako miejsca rzucającego nowe światło na 

historię pałacu i jego znaczenie dla promocji kultury materialnej regionu jak i ochrony dóbr 

dziedzictwa narodowego. Drewniana, historyczna więźba dachowa to ważny element konstrukcji 

budynku, współtworzący  jej  zabytkową wartość. Jest materialnym świadkiem powstania i przemian 

obiektu oraz dokumentuje historię rozwoju pomorskiego rzemiosła. 

Przygotowanie nowej ekspozycji pozwoliło również na zaprezentowanie eksponatów dawnego 

rzemiosła związanego z budownictwem, które gromadzone były przez lata w Muzeum Pałacowym. 

Podjęte działania mają charakter rozwojowy. Ekspozycja będzie stale wzbogacana o nowe eksponaty, 

pozyskiwane przez członków Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury, które jest społecznym 

opiekunem Muzeum Pałacowego. TTK od wielu lat angażuje się w szereg działań związanych z 

funkcjonowaniem muzeum ( pozyskiwanie eksponatów, archiwizowanie dokumentacji fotograficznej, 

opieka na wystawami, prowadzenie zajęć edukacyjnych, oprowadzanie wycieczek). 

 

3. ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM 1.09.2020 - 15.11.2020 

Dofinasowanie ze środków POWIATU GRYFICKIEGO 

 Cel zadania o charakterze powiatowym został osiągnięty: promocja dziedzictwa historycznego i 

kulturowego Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem zabytków  powiatu gryfickiego. 

Cele szczegółowe: 

- edukacja, aktywizacja i integracja społeczno-kulturalna mieszkańców powiatu gryfickiego, 

- zwiększenie świadomości społecznej na temat historii, tradycji i kultury regionu. 

 



Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zaostrzony w miesiącu październiku reżim sanitarny w 

ramach zadnia nie odbył się objazd naukowy,  zmieniona została również formuła spotkania wraz z 

otwarciem wystawy. W ramach zadania odbyły się działania popularyzujące m.in. historię, kulturę i 

sztukę Pomorza od czasów średniowiecza po współczesność. Podkreśliliśmy znaczenie dziedzictwa 

kulturowego regionu zarówno dla lokalnej społeczności jak i mieszkańców całego powiatu 

gryfickiego, wskazując na jego nieznane, a wartościowe elementy, które warto pielęgnować. 

Ukazaliśmy unikatowy charakter naszego regionu oraz jego rangę na mapie historycznej. Wszystkie 

przeprowadzone działania znacząco podniosły stan wiedzy i świadomość na temat dawnego Księstwa 

Pomorskiego oraz ziem wchodzących obecnie  w skład województwa zachodniopomorskiego.  

W etapie przygotowawczym ( 1 - 30 września ) odbyły się spotkania członków TTK z koordynatorem 

merytoryczno – historycznym ( dr Janina Kochanowska) - opracowana została wystawa fotogramów ( 

wymiary 50x70 cm), prezentujących zabytki powiatu gryfickiego wraz z opisami. Zaplanowane zostały 

działania związane z przygotowaniem spotkania, wystawy oraz  promocją zadania ( przygotowanie 

zaproszeń, ogłoszeń).  

Od 1 do 15 października 2020 odbyła się promocja zadania: wysyłanie zaproszeń, rozpropagowanie 

informacji w mediach oraz portalach społecznościowych, stronie internetowej 

www.kultura.trzebiatow.pl. We wszystkich materiałach informowaliśmy o dofinansowaniu oraz 

umieściliśmy logo Powiatu Gryfickiego. 

Realizacja głównych działań odbyła się 17 października 2020. Uwzględniając zaostrzony reżim 

sanitarny w godzinach od 10.00 do 15.00 mieszkańcy Powiatu Gryfickiego mogli obejrzeć wystawę 36 

fotogramów prezentujących zabytki powiatu gryfickiego, podzielonych na trzy działy:  

I. Malarstwo 

- Trzebusz. Kościół. Empora. „Kazanie pastora”, „Kain i Abel”, „Kąpiąca się Betsabee”, nadworny 

malarz książęcy, lata 50. XVII w. 

- Roby. Kościół. Ambona. „Król Dawid grający na harfie”, nadworny malarz książęcy, lata 40 - 50. XVII 

w. 

- Włodarka. Kościół. Empora. „Powołanie proroka Izajasza”, „Droga do Emaus”, nadworny malarz 

książęcy, lata 50. XVII w., Ołtarz. „Maryja Bolesna” – fragment Ukrzyżowania, zespół malarzy z 

Kunstanstalt d. Berliner Stadtmission, 1888 r., Ołtarz. „Św. Jan Ewangelista” – fragment 

Ukrzyżowania, zespół malarzy z Kunstanstalt d. Berliner Stadtmission, 1888r. 

- Cerkwica. Kościół. Ołtarz. „Widok Jerozolimy” – fragment sceny Ukrzyżowania, malarz trzebiatowski 

Christian Basche, 1681 r. 

- Rybokarty. Kościół. Epitafium. Portret Bogislava v. Edlinga – Pana na Rybokartach, malarz nieznany, 

około 1739 r. 

- Trzebiatów. Kościół Mariacki. „Zmartwychwstanie” – fragment obrazu, Jan Rustem - malarz 

nadworny Czartoryskich, Trzebiatów, około 1785 r. oraz Ołtarz. „Madonna z Dzieciątkiem” – 

fragment obrazu, malarz Ernst Deger, Düsseldorf, 1867 r. 

- Sadlno. Kościół. „Chrystus Zmartwychwstały” – fragment obrazu ołtarzowego, malarz Moritz 

Berendt, Berlin, 1854 r. 

- Trzebiatów. Kościół Greckokatolicki ( d. kaplica św. Gertrudy). Płaszczenica - fragment, malarz 

nieznany, Polska Płd. – Wsch., koniec XIX w. 

 



II. Witraże 

- Górzyca. Kościół. Witrażyk ( tondo) ze sceną Nawiedzenia, fundacja Anny Teske, szkło  ręcznie 

formowane, malowane, warsztat nieznany, Gryfice (?), 1602 r. 

- Trzebiatów. Kościół Mariacki. „ Narodzenie Jezusa” – fragment witraża, L. Müller, Quedlinburg (?), 

1867 r. 

- Płoty. Kościół. „Luter przybija tezy na drzwiach kościoła” – fragment witraża, wytwórnia Schneider & 

Schmolz, Kolonia, 1903 r., „Ukrzyżowanie” – fragment witraża, wytwórnia Schneider & Schmolz, 

Kolonia, 1903 r. 

- Bieczyno. Kościół. „Narodzenie Jezusa” – witraż, Louis Jessel (?), Berlin, 1901 r. 

- Włodarka. Kościół. „Święty Mateusz” - witraż, Baldwin Schulze (?), Szczecin, około 1900 r. 

-  Gryfice. Kościół NSPJ. Witraż dawnej kaplicy, projekt - Hermann Hammer, wykonanie pracownia L. 

Ritzingera, Szczecin, 1932 r. 

III. Rzeźba 

- Gryfice. Kościół Mariacki. Krucyfiks z kaplicy św. Jerzego, nieznany rzeźbiarz pomorski, około 1400 r., 

„Św. Anna Samotrzeć” -  fragment tryptyku z Górzycy, nieznany warsztat pomorski, początek XVI w. 

- Gosław. Kościół. „Chrystus konający” - fragment krucyfiksu z Robów, nieznany rzeźbiarz pomorski, 

początek XVI w. 

- Trzebiatów. Kościół Prawosławny ( d. kaplica św. Ducha).  Krucyfiks, rzeźbiarz Martin Edelber, lata 

70. XVII w. 

- Trzęsacz. Kościół. Predella ołtarza. „Ostatnia Wieczerza”, rzeźbiarz Martin Edelber, lata 70. XVII w., 

Predella ołtarza. Putto. Rzeźbiarz Martin Edelber, lata 70. XVII w.,  Ołtarz. Maszkaron. Rzeźbiarz 

Martin Edelber, lata 70. XVII w. 

- Cerkwica. Kościół. Ołtarz. „Złożenie Chrystusa do grobu” - płaskorzeźba z sygnaturą twórcy, 

rzeźbiarz Martin Edelber, 1679 r., Ołtarz. Maszkaron, rzeźbiarz Martin Edelber, 1679 r. 

- Konarzewo. Kościół. Chrzcielnica, rzeźbiarz Martin Edelber i malarz Chrystian Basche (?), 1682 r. 

- Rybokarty. Kościół. Epitafium. Popiersie Wilhelma von Mildenitza, rzeźbiarz nieznany, około 1669 r., 

Epitafium. Popiersie Bernharda v. Edlinga, pułkownika wojsk polskich, rzeźbiarz nieznany, około 

1709r. 

- Gryfice. Kościół Mariacki. Figura anioła - podpora ambony, rzeźbiarz nieznany, lata 30 – 40. XVIII w., 

Ambona. Putta – dekoracja baldachimu, rzeźbiarz nieznany, lata 30 – 40. XVIII w. 

 

Każdy odwiedzający wystawę otrzymał nowy egzemplarz publikacji popularno – naukowej 

„Trzebiatów- spotkania pomorskie”, w której zawarte zostały materiały i badania wygłoszone podczas 

seminarium naukowego w latach 2018-2019. Publikacja popularyzuje wiedzę dotyczącą m.in. historii, 

archeologii, etnografii czy historii sztuki Pomorza. Zawarte w niej materiały są znaczące dla ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wpływają na promocję naszego regionu, ukazują w dużej 

mierze wartościowe zabytki zarówno kultury materialnej jak i niematerialnej powiatu gryfickiego.  

ZABYTKI BLISKIE - A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM to przedsięwzięcie o charakterze 

popularnonaukowym, integrujące środowisko naukowe oraz pasjonatów historii i sztuki w naszym 

regionie. Zadanie skierowane było do mieszkańców Powiatu Gryfickiego. Realizacja zadania 



odzwierciedliła potrzebę popularyzowania w dostępny i atrakcyjny dla szerokiego grona odbiorców 

wiedzy oraz odkryć na temat wydarzeń, postaci, zabytków i zjawisk  związanych z naszą Małą 

Ojczyzną. 

Pomimo wygłoszonych wielu publikacji oraz różnorodnych tekstów, nadal zauważalna jest silna 

potrzeba podejmowania nowych badań i odkryć dotyczących zarówno zabytków i historii powiatu 

gryfickiego jak i województwa zachodniopomorskiego.   

Zadanie było kontynuacją przedsięwzięć przygotowywanych i realizowanych przez TTK, które już 

wielokrotnie podejmowało tematykę związaną z historią oraz dziedzictwem kulturowym naszego 

regionu. Nasze zadania związane z promocją i popularyzacją wiedzy o zabytkach zarówno 

Trzebiatowa jak i miejscowości powiatu gryfickiego cieszą się dużym zainteresowaniem. Zadanie 

promowane było w mediach, portalach społecznościowych i informacyjnych. Radio Koszalin 

przygotowało audycję dotyczącą wystawy, której można wysłuchać pod linkiem 

http://prk24.pl/50818631/zabytki-bliskie-a-nieznane-anna-

winnickahttps://?fbclid=IwAR3hom3A0XwlU8ACA7qfsIsgq-YXJbkQ1FiwwVnn5Pyy9YxIMYc-480XAVc. 

 

4. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne - Trzebiatów 2020 „Na pograniczu malarstwa i 

performance” .Dofinasowanie ze środków POWIATU GRYFICKIEGO 

Ze względu na pandemię zrezygnowano z dofinansowania i realizacji zadania. 
 

Członkowie Towarzystwa piekli pierniki norbertańskie na sprzedaż. 
Dochód przeznaczony był na cele statutowe Towarzystwa. 
 
SPRAWY BIEŻĄCE: 
W dniu 18 września 2020r.zorganizowano Wybory r. i dokonano wyboru Zarządu w składzie : 
Przewodnicząca – Renata Teresa Korek, 
Zastępca Przewodniczącej- Renata Tracz, 
Sekretarz- Halina Blige, 
Skarbnik - Anna Rzepecka, 
członek Zarządu Hanna Bzdak,  
 
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca –Agnieszka Szkarapata, 
zastępca- Sławomir Szarecki, 
sekretarz- Czesław Żukowski. 
 
W związku ze śmiercią dotychczasowej księgowej TTK zlecono prowadzenie spraw 
księgowych Kindze Ringert  IN PLUS BIURO RACHUNKOWE Trzebiatów. 
  
Przegłosowano również zmiany statutu- §36 Rozdział  V, zgłoszono zmiany Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, oraz wpisu w Statucie do KRS Szczecin. 
 
                                                                              
 
                                                                                      Opracowała Anna Rzepecka 
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