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                   Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
        Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury za rok 2021 

 
Trzebiatów, 28.02.2022r. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



IMPREZY. 
W roku 2021 z powodu pandemii COVID-19  wiele imprez , których TTK zwykle było 
współorganizatorem nie odbyło się.  
TTK było współorganizatorem imprez: „Trzebiatów wielokulturowy”, Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2021, spotkania „Śladami dawnych wnętrz pałacowych”, ”Trzebiatowskiego 
Jarmarku Historycznego”. 
 
PROJEKTY: 
 
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury w roku 2021 aplikowało o środki finansowe na 
działania związane z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu. Pozyskaliśmy  
dofinansowanie na 3 zadania, realizowane przez członków stowarzyszenia . 
 

1. ŚLADAMI DAWNYCH WNĘTRZ PAŁACOWYCH 

Zadanie „Śladami dawnych wnętrz pałacowych” realizowane było od 15 lipca do 15 października 

2021r. i skierowane zostało do szerokiego grona odbiorców, zarówno mieszkańców jak i turystów 

odwiedzających Muzeum Pałacowe, zainteresowanych historią trzebiatowskiego pałacu.  

Realizację działań rozpoczął etap przygotowawczy (15.07.2021r. – 31.08.2021r.). W tym okresie 

opracowano i zlecono do wykonania: 

- 3 tablice informacyjne ( wym. 90 x 80) o najważniejszych salach Pałacu Książęcego: Westybulu, 

Jadalni Książęcej i Sali Balowej, o ich pierwotnym wystroju, twórcach dekoracji i fundatorach – w 

oparciu o opisy i relacje z epoki.  

- 1 tablicę informacyjną ( 100 x 195) o Muzeum Pałacowym,  

- 1000 sztuk folderu  „Pałac książęcy w Trzebiatowie” w języku polskim i 1000 sztuk w języku 

niemieckim. 

Opracowanie i redagowanie tekstów zlecono dr Janinie Kochanowskiej (historyk sztuki, znawca 

zabytków Pomorza, autorka studium historycznego Pałacu w Trzebiatowie). W tym okresie 

przetłumaczono również tekst folderu na język niemiecki.  

Odbywały się także spotkania członków TTK, uzgodnione i zaplanowane zostały szczegółowe działania 

wraz z wyznaczeniem czynności organizacyjnych dla poszczególnych osób ( m.in. działania  

promocyjne, zlecenie tłumaczeń,  druku folderów, wykonania tablic, prace porządkowe przy 

ekspozycjach, przygotowanie spotkania). 

Od 1 do 23 września prowadzone były działania promocyjne -  drukowanie i wysyłanie zaproszeń, 

rozpropagowanie ogłoszeń, zamieszczenie informacji o realizacji zadnia w mediach lokalnych i 

wojewódzkich, portalach społecznościowych, stronie internetowej www.kultura.trzebiatow.pl oraz 

FB. W materiałach informowaliśmy o dofinansowaniu ze środków Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Główne działanie zadania publicznego odbyło się 24.09.2021 r. Podczas spotkania „Śladami dawnych 

wnętrz pałacowych” dr Janina Kochanowska omówiła funkcjonowanie reprezentacyjnej części pałacu 

trzebiatowskiego w ostatniej ćwierci XVIII w., sposób dekorowania sal, osobowości twórczej autora 

dekoracji - Jana Rustema oraz o roli książąt Czartoryskich w powstaniu nowego wystroju wnętrz 

trzebiatowskiej rezydencji. Na ekspozycjach muzealnych  oraz na Pałacu zaprezentowane zostały 

nowe tablice. Odbyła się również promocja folderu „Pałac książęcy w Trzebiatowie”. 

Realizacja zadania miała duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu. Była odpowiedzią na 

potrzebę poznawania i propagowania historii zarówno dla mieszkańców jak i licznie odwiedzających 

Trzebiatów turystów. Odbiorcami zdania byli mieszkańcy Trzebiatowa i regionu, historycy, 



nauczyciele, regionaliści, przewodnicy turystyczni, muzealnicy, dzieci i młodzież oraz turyści 

odwiedzający Pomorze Zachodnie. Bezpośrednio zadanie skierowane było do grupy 50 osób. Jednak z 

jego długofalowego efektu – uzupełnionych o tablice informacyjne ekspozycji muzealnych oraz 

folderów - korzystać będzie większa liczba odbiorców czyli osoby odwiedzające przez cały rok 

muzeum. 

Realizacja zadania wpisała się działania upowszechniające wiedzę na temat zabytków województwa 

zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wartościowej historii trzebiatowskiego 

pałacu, która ma ogromne znaczenie dla promocji kultury materialnej regionu jak i ochrony dóbr 

dziedzictwa narodowego.  

Rezultatem długofalowym jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie historycznym  pałacu wśród 

mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz turystów odwiedzających Pomorze 

Zachodnie. Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury wykorzysta osiągnięte rezultaty w dalszych 

działaniach, które ukierunkowane zostaną na promocję Muzeum Pałacowego oraz ekspozycji 

świadczących o kulturze, tradycjach i historii regionu. 

Całkowity koszt zadania 11 000,46zł 

Dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

8500,00zł 

2. Trzebiatowski Towarzystwo Kultury  od wielu lat ubiega się o dofinansowanie projektów 

związanych z dziedzictwem kulturowym zarówno materialnym jak i niematerialnym, historią 

regionu, zabytkami oraz integracją lokalnej społeczności. 

 

TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY ( 3 lipca 2021) – promowanie kultury, tradycji 

oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Interdyscyplinarny charakter zadania służy 

propagowaniu i popularyzowaniu tradycji, zwyczajów, sztuki, rękodzieła oraz wzmacnianiu 

procesu integracji społeczności lokalnej, w tym mniejszości zamieszkujących nasz region. 

Podczas realizacji poszczególnych działań (warsztatów, pokazów, koncertów, organizacji 

wystawy) odnosiliśmy się do złożonej, powojennej historii dziedzictwa kulturowego 

Pomorza. Wskazywaliśmy na pozytywne efekty wspólnego funkcjonowania wielu kultur i 

religii, kreowania i odkrywania tożsamości mieszkańców naszego województwa. 

W ramach zadania TRZEBIATÓW WIELOKULTUROWY odbyły się: 

– warsztaty artystyczne 

– prezentacja dorobku artystów amatorów (np. malarze ,rzeźbiarze, rękodzielnicy 

propagujący tradycyjne rzemiosło i sztukę ludową), 

– wystawa „Wielokulturowość” 

 

Zadanie w kwocie 10000,00zł dofinansowane ze środków Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
 

3. TRZEBIATOWSKI JARMARK HISTORYCZNY 

Zadanie realizowane było na dziedzińcu Pałacu w Trzebiatowie ul. Wojska Polskiego 67. 

TRZEBIATOWSKI JARMARK HISTORYCZNY wpisał się w wspieranie i upowszechnianie inicjatyw 

kulturalnych oraz artystycznych, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie 

skierowane było do mieszkańców Powiatu Gryfickiego: dzieci, młodzieży i dorosłych. 

  Cel zadania: zwiększenie aktywności mieszkańców Powiatu Gryfickiego poprzez  udział w 

inicjatywie promującej dziedzictwo historyczno - kulturowe naszego regionu został osiągnięty.  

 

 



Ponadto zrealizowaliśmy cele szczegółowe takie jak: 

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

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

   W ramach zadania odbył się jarmark - 31 lipca 2021r., podczas którego zaangażowaliśmy 

mieszkańców Powiatu Gryfickiego do uczestniczenia w życiu obozowiska historycznego. W 10 

namiotach i wiatach odbywały się pokazy artyleryjskie, pokazy uzbrojenia oraz kuchnia 

średniowieczna, które odnosiły się do niemal trzystuletnich wojen pomiędzy dwoma pośrednimi 

członkami Hanzy; Trzebiatowem i Gryficami. Niegdyś zaogniony spór, stał się przyczynkiem do 

wspólnego świętowania i upamiętniania lokalnych tradycji. Realizacja zadania pozwoliła na ukazanie 

znaczenia lokalnego dziedzictwa zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających powiat w 

okresie wakacyjnym. To także odpowiedź na potrzebę lokalnego środowiska, które utożsamia się z 

lokalną historią i wykazuje chęć angażowania się w propagowanie wiedzy o wartościowych miejscach 

oraz wartościowych aspektach życia kulturowego. 

W przygotowanych replikach namiotów rekonstruktorzy zaprezentowali wybrane sylwetki 

historyczne od XIII do XV wieku, czyli okresu eskalacji konfliktu o spław rzeką Regą. Uczestnicy 

jarmarku mieli możliwość poznania przekrojowo klas społecznych okresu średniowiecza: chłopów, 

kupców, mieszczan, a także piechoty ciężkozbrojnej, artylerii oraz rycerzy.  

Zaprezentowany został sposób działania średniowiecznej artylerii oraz praca w średniowiecznej 

kuchni, w której nie zabrakło dawnych potraw, podpłomyków, kaszy czy pajdy ze smalcem. 

Znakomitym wątkiem edukacyjnym były walki rycerzy połączone z pogadanką na temat uzbrojenia, 

zasad walki czy ekwipunku, jakim dysponowali ówcześni wojowie. 

Oprócz obozu historycznego prezentowaliśmy stoiska rekonstruktorów zajmujących się 

wytwarzaniem replik bądź stylizacji średniowiecznych przedmiotów. Każdy odwiedzjący miał 

możliwość poznania sposobów pracy w dawnych czasach oraz wykonania różnych przedmiotów. Taka 

forma edukacji polegająca na bezpośrednim kontakcie z odtworzonymi zabytkami, oraz osobami 

żywo interesującymi się życiem w dawnych wiekach była znakomitym sposobem na integrację 

zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Przykuwała uwagę, stając się inspiracją do dalszych 

poszukiwań ciekawych wątków historycznych dotyczących kraju jak i regionu. 

W ramach zadania zaprosiliśmy także rękodzielników i twórców ludowych, którzy prezentowali 

stoiska z własnymi wyrobami ( m.in. wyroby ze sznurka, drewna, koronki, maskotki, biżuterię). 

Wszystkie działania były bezpłatne dla uczestników zadania, nie pobieraliśmy również opłat od 

rękodzielników i twórców ludowych. 

Zadanie było kontynuacją przedsięwzięć przygotowywanych i realizowanych przez Trzebiatowskie 

Towarzystwo Kultury, które wielokrotnie podejmowało tematykę związaną z historią oraz 

dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Nasze zadania związane są z promocją i popularyzacją 

wiedzy o zabytkach zarówno Trzebiatowa jak i miejscowości powiatu gryfickiego. Wielokrotnie 

organizowaliśmy objazdy naukowe oraz spotkania, podczas których ukazywaliśmy wartościowe 

zabytki oraz kulturę materialną i niematerialną regionu. 

Zadanie promowane było w mediach, portalach informacyjnych i społecznościowych oraz stronie 

www.kultura.trzebiatow.pl 

Całkowity koszt zadania 8500,00zł 

Dofinansowanie z Powiatu Gryfickiego 7500,00zł 

 
 
 



INNE ZADANIA: 
Członkowie Towarzystwa piekli pierniki norbertańskie na sprzedaż. 
Zaprojektowano i zamówiono na sprzedaż magnesy z wizerunkiem słonicy Hansken. 
 
Dochód przeznaczony był na cele statutowe Towarzystwa. 
 
 
 
 
                                                                              
 
                                                                                      Opracowała Anna Rzepecka 


