
 

Wyjazd studyjny w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. „Szlakiem 

Zakonów” oraz udział w szkoleniu w zakresie zarządzania sieciowymi 

produktami turystycznymi w dniu 26.04.2022 

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem wyjazdu 

studyjnego w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. ”Szlakiem Zakonów” w dniu 

26.04.2022 r. 

Celem szkolenia było  poznanie dziedzictwa historycznego związanego ze średniowiecznymi 

zakonami istniejącymi na obszarze Partnerów projektu współpracy pn” Marka turystyczna-

sieć Ekomuzea” tj.  Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza” i  Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska 

Inicjatywa Rozwoju. Podczas szkolenia przykładowo wybrano kilka zakonów :cystersów z 

Bierzwnika, cysterek z Marianowa i Recza  franciszkanów z Choszczna i joannitów z 

Korytowa. W trakcie pokazywania poszczególnych elementów pakietu udzielane było  

doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania społeczności lokalnej  oraz prezentowano 

projekty  dofinansowane ze środków unijnych w Dobrzanach i Bierzwniku. 

Osoby prowadzące szkolenie; część historyczna Pan Mirosław Opęchowski pracownik 

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, doradztwo w zakresie animowania i 

aktywizowania społeczności lokalnej- Pani Magdalena Jakubów, prezentacja projektów 

unijnych w Dobrzanach  kierownik LGD Małgorzata Krysiak, w Bierzwniku Pani Magda 

Nowacka-Gołębiowska- kierownik Domu Kultury. 

Zgodnie z programem uczestnicy poznali historię w/w zakonów oraz zobaczyli obiekty 

sakralne w miejscowościach, które w średniowieczu były związane z konkretnymi zakonami. 

W Białej gm. Dobrzany zwiedzono kościół z XV wieku w którym zachowała się zabytkowa 

ambona i chrzcielnica. Ponieważ pogoda dopisała serwis kawowy przygotowano w Parku nad 

rzeczką prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan ZŁOTY SZPON, w parku 

zrealizowano kilka projektów dofinansowanych w ramach środków unijnych.  W Reczu 

mogliśmy podziwiać w XV wiecznym kościele  średniowieczną chrzcielnicę i krucyfiks 

(najprawdopodobniej z nieistniejącego klasztoru cysterek), zabytkowy ołtarz wraz z amboną, 

o historii zabytkowych organów i renowacji strych kamieniczek  opowiedział nam Burmistrz 

Recza Pan Wiesław Łoński. W Choszcznie działali franciszkanie z nieistniejącego ich 

klasztoru zachowało się Drzewo Jessego,  ta ceramiczna płaskorzeźba pochodzi z XIV w i 

przedstawia rodowód Chrystusa. 

Najdłużej uczestnicy wyjazdu przebywali  w Bierzwniku ponieważ tutaj oprócz klasztoru 

cystersów z XIII wieku, który należy do najcenniejszych zabytków województwa 



zachodniopomorskiego, uczestnicy  mogli  poznać projekty, które powstały w szczególności 

dzięki dotacji unijnej. W starym spichlerzu przy Klasztorze znajduje się Lokalna Ekspozycja 

Etnograficzna LAMUS,  gdzie 250 ofiarodawców  przekazało ok 1000 artefaktów. Lamus to 

nie tylko miejsce wystawowe, odbywają się tutaj lekcje historii, imprezy, warsztaty. Opodal 

klasztoru powstało Źródełko – miejsce rekreacyjne, projekt otrzymał dofinansowanie w 

ramach PROW na lata 2014-2020. Realizowany jest projekt przedstawiający historię 

pierwszych mieszkańców on także otrzymał wsparcie unijne, zaprezentowany zostanie 

podczas cyklicznej imprezy „Trzy dni na cysterskim szlaku”. O planach i projektach, które 

planuj e gmina opowiedziała Pani Wójt Bierzwnika Aneta Kołuda. W świetlicy wiejskiej 

Klasztorne uczestnicy degustowali produkty lokalne przygotowane przez KGW.  Tutaj też 

podsumowano  wyjazd studyjny, omówiono w jaki sposób przygotować wydarzenia w 

oparciu o proponowany pakiet turystyczny, który zwiększa atrakcyjność turystyczną, 

aktywizacje i integracje lokalną społeczność. Ostatnim obiektem związanym z zakonem 

joannitów był kościół w Korytowie, gdzie zachował się ołtarz z XVI wieku. 

Dzięki spotkaniu przedstawicieli różnych sektorów z dwóch obszarów działania LGD 

poznano   nie tylko historię, zabytkowe obiekty, ale wymieniono uwagi, spostrzeżenia i 

doświadczenia przy organizacji różnych wydarzeń, realizacji projektów  i to jest wartość 

dodana takiego szkolenia wyjazdowego. 

 


