Wyjazd studyjny - „Znasz li swój WIR” - SZLAKIEM HISTORII
Data: 26.07.2022
Cel wyjazdu: poznanie historii zabytkowych kościołów, które stanowią cenne dziedzictwo historyczne
obszaru, wiejskie kościółki oprócz ciekawej architektury skrywają wiele tajemnic, które warto poznać oraz
pokazanie zrealizowanego przez Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju projektu współpracy
pn. „Budowa trasy megalitycznej – WROTA CZASU”.
Szkolenie dot. historii poszczególnych kościołów przeprowadzi Pan Mirosław Opęchowski pracownik
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, informacje na temat projektu współpracy
przedstawi Małgorzata Krysiak - kierownik biura LGD.
Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w
ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW lata
2014-2020, zgodnie z podpisaną umową 00003-6937-UM1600011/16.

PROGRAM WYJAZDU
Godz. 8,00 wyjazd z Chociwla – dworzec PKP
Godz. 8,20 wyjazd ze Stargardu- przystanek koło „Starego Ogólniaka”, ul.Staszica

Godz.9,15-9,45 Brzesko - kościół z przełomu XIII i XIV wieku, przebudowany w XV i XVIII w z
renesansowym wyposażeniem( ołtarz, ambona), centrum głównego ołtarza stanowi obiekt kultu- gotycka,
drewniana rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z XV wieku, unikatowe, drewniane, pseudosklepienie klejnot
sztuki snycerskiej z XVIII wieku,
Godz.10,00-11,30 – Przelewice - WROTA CZASU - projekt współpracy dofinansowany ze środków UE,
oranżeria, ogród dendrologiczny
Godz.11,45-12,00 Rosiny - znajduje się tu jeden z najstarszych kościołów z XIII wieku z cennym
wyposażeniem, zachowały się między innymi okucia drzwi z XV/XVI wieku, ołtarz typu ambonowego i
ambona z XVII, obiekt znajduje się na wyznaczonej trasie pakietu turystycznego realizowanego w ramach
projektu współpracy
Godz. 12,05-12,25 Płońsko - XV-wieczne ruiny kościoła z charakterystyczną wieżą w stylu obronnym,
obiekt znajduje się na wyznaczonej trasie pakietu turystycznego realizowanego w ramach projektu
współpracy
Godz.12,35-13,00 Warszyn - miejscowość o średniowiecznym rodowodzie, we wsi znajduje się jeden z
najstarszych kościołów, datowany na XIII wiek z XVIII wiecznym ołtarzem dawniej ambonowym i dzwonem
z XVI wieku. We wsi zachował się zespół pałacowo-folwarczny z XIX wieku, a w parku pałacowym
zachowała się neogotycka unikatowa wieża widokowo-zegarowa oraz cmentarz rodowy byłych
właścicieli.

Godz.13,15-13,30 Dobropole Pyrzyckie – miejscowość, która w średniowieczu należała do cystersów
położona na terenie Gminy Dolice, we wsi znajduje się XIX – wieczny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP z wyposażeniem z tego okresu, na cmentarzu przykościelnym zachowały się nagrobki dawnych
właścicieli majątku, można też zobaczyć zabudowę pałacowo-folwarczna z XIX wieku
Godz. 13,45-15,00 Dolice – WROTA CZASU - projekt dofinansowany ze środków unijnych
Godz.15,00-15,15 rozstrzygnięcie konkursu powrót
Ze względu na ograniczoną liczbę osób prosimy o kontakt e-mail wir-lgd@wp.pl.

