
Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. 
Znasz li swój WIR? – SZKOLENIE WYJAZDOWE – Szlakiem Gryfitów 

Termin: 16-03-2017 

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Wydział Turystyki i Gospodarki, Stowarzyszenie 
„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, 
Gminy: Dobrzany, Marianowo, Stargard 

Program szkolenia: 

10.00- 10.30 – poznanie losów zabytkowego wyposażenia w kościele filialnym pw. św. Marii 
Magdaleny w Sownie, gm. Stargard. Na wyposażeniu kościoła znajduje się drewniany ołtarz i 
ambona, które powstały w latach 1554-1561 dla książęcej rezydencji w Oderburgu (Grabowo, 
obecnie dzielnica Szczecina), następnie przeniesione do rezydencji myśliwskiej w Podlesiu 
(obecnie część Sowna). W świątyni znajduje się także wmurowana, wapienna płyta nagrobna 
z 1599 roku poświęcona pamięci błazna księcia Jana Fryderyka – Klausa Hintze. 

10.30-11.00 – przejazd do Odargowa, gm. Dobrzany 

11.00-11.30 – jeden z najpiękniejszych ołtarzy w powiecie stargardzkim przeniesiony z 
kościoła w Szadzku – historia jego powstania omówiona zostanie w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego w Odargowie 

11.30-12.00 – powrót do Szadzka (5 km od Odargowa), serwis kawowy w świetlicy wiejskiej 
w Szadzku 

12.00-13.00 – prezentacje: 

1)Stowarzyszenie „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „Zachowanie dziedzictwa 
historycznego, przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Leadera i 
zaplanowane zadania w obecnej perspektywie finansowej” – 10 min 

2) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – „Autokarem w przeszłość”. Formy 
edukacyjno-popularyzatorskie na przykładzie działalności MAH w Stargardzie – 10 min 

3) Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie – Dzieje zamku w Szadzku – 10 min 

4) Dyskusja 

5) Zwiedzenie izby pamięci w Szadzku 

13.00-13.15 – przejazd do Marianowa do pocysterskiego zespołu klasztornego 



13.15- 13.45 – historia najsławniejszej pomorskiej czarownicy Sydonii von Borck, skazanej 
za czary i klątwę rzuconą na ród Gryfitów.  

13.45- 14.15 – obiad w „Chlebowym Domu” 

14.15– 15.00 – konkurs dla uczestników szkolenia pn. „Znasz li swój WIR” dotyczący 
tematyki szkolenia wyjazdowego. Podsumowanie i zakończenie. 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 91-578-43-78, dojazd do poszczególnych obiektów 
we własnym zakresie. 


