
 

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 

Cel szkolenia- poznanie dziedzictwa historycznego związanego ze średniowiecznymi 

zakonami istniejącymi na obszarze Partnerów  Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza” i  

Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju na przykładzie wybranych zakonów 

cystersów, cysterek, franciszkanów i joannitów. W trakcie pokazywania poszczególnych 

elementów pakietów udzielane będzie doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania 

społeczności lokalnej  oraz prezentacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych. 

Osoby prowadzące szkolenie; 

Część historyczna Pan Mirosław Opęchowski 

Doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania społeczności lokalnej- Pani Magdalena 

Jakubow 

Oprowadzenie po projektach unijnych  w Bierzwnku Pani Magda Nowacka-Gołębiowska 

 

Liczba  uczestników szkolenia-  22 osoby 

Program 

9,15-9,30- Biała gm. Dobrzany – cysterki z Marianowa, kościół z XV wieku z cennym 

wyposażeniem, obiekt położony na obszarze Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa 

Rozwoju, krótka historia zakonu 

9,45- 10,30- serwis kawowy w Muzeum w Dobrzanach 

11,00-11,30- Recz- cysterki z Recza- historia cysterek z Recza- Zakon panien Cysterek został 

sprowadzony do Recza w 1296 r. przez margrabiów brandenburskich. Opactwo ulokowane 

zostało na wzgórzu (dzisiaj zwanym klasztornym) w widłach rzeki Iny i Reczanki 

(Młynówki). Panny cysterki zajmowały się prowadzeniem gospodarstwa rolnego i młynów, 

wprowadzając na ziemię recką nowe techniki upraw rolnych. Prowadzona zgodnie z dewizą 

cystersów ora et labora (módl się i pracuj) działalność zakonna trwała aż do 1552 r., kiedy to 

sekularyzowano dobra klasztoru, przeznaczając je na domenę państwową. Ostatecznie 

zniszczone z czasem budowle pocysterskie rozebrano na pocz. XIX wieku. Najstarszym 

obiektem jest gotycki kościół z XV wieku z cennym wyposażaniem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ina
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yn_zbo%C5%BCowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ora_et_labora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekularyzacja


12,00-12,30- Drzewo Jessego -najcenniejszy zabytek  choszczeńskiej fary ,  ceramiczna 

płaskorzeźba z XIV wieku przedstawiająca rodowód Chrystusa należy do unikatowych 

obiektów na skalę europejską. Według Janiny Kochanowskiej choszczeńskie Drzewo Jessego 

powstało dla nieistniejącego już klasztoru franciszkanów. W XVII w., w wyniku dwóch 

pożarów, klasztor ten uległ zniszczeniu i wówczas to płaskorzeźba została przeniesiona na 

zewnętrzną ścianę choszczeńskiej fary. Do wnętrza, na swoje obecne miejsce, trafiła w 

połowie XIX w. podczas remontu świątyni. 

13, 00- 15,00 –Bierzwnik –klasztor pocysterski  powstał  w XIII wieku, a w połowie XVI 

wieku po wprowadzeniu reformacji klasztor został skasowany przez margrabiego 

brandenburskiego Jana Hohenzollerna. Obecnie dawny klasztor zajmuje Parafia Matki Bożej 

Szkaplerznej w Bierzwniku. Z dawnych zabudowań do dnia dzisiejszego przetrwały: 

parterowa kondygnacja skrzydła wschodniego i południowego oraz prawie doskonale 

zachowane fragmenty piwnic skrzydła zachodniego i elementy krużganka zachodniego. 

Kościół poklasztorny został przebudowany w XIX wieku. Zespół pocysterski w Bierzwniku 

należy do najlepiej zachowanych obiektów pocysterskich w województwie. W obrębie 

klasztoru i samej miejscowości zrealizowano kilka projektów dofinansowanych ze środków 

unijnych, które wzbogacają pakiet turystyczny szlakiem zakonów, kilka zostanie 

zaprezentowanych podczas wyjazdu studyjnego tj.: 

-LAMUS - Lokalna Ekspozycja Etnograficzna LAMUS. 250 ofiarodawców ok 1000 

eksponatów w większości z terenu Gminy Bierzwnik-wystawa znajduje się w starym 

spichlerzu przy Klasztorze/ za dzwonnicą. 

- ścieżka edukacyjna wokół klasztoru- posiada kod QR na głównej tablicy u podnóża wzgórza 

, dzięki któremu można wysłuchać treści tablic w dwóch wersjach językowych. 

-Źródełko -GRANT Zagospodarowanie przestrzeni społecznej 2018 w ramach PROW na 

lata 2014-20202.Obudowa i infrastruktura źródełka pocysterskiego nad jeziorem Kuchta w 

Bierzwniku. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik.  

 

15,00-  16,00 degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez KGW wraz z 

podsumowaniem szkolenia w Klasztorne  k/Bierzwnika 

16,30-17,00-Korytowo- najstarsza miejscowość na ziemi choszczeńskiej, w średniowieczu 

należała do joanitów fundacji wielkopolskiego księcia Władysława Odonica, najcenniejszy 

zabytek kościół z XIII wieku z ołtarzem z 1588 roku  

17,15- zakończenie szkolenia i powrót 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hohenzollern_%281513%E2%80%931571%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Matki_Bo%C5%BCej_Szkaplerznej_w_Bierzwniku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Matki_Bo%C5%BCej_Szkaplerznej_w_Bierzwniku
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek

