„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”

„Znaszli swój WIR?”– Szlakiem cystersów

TERMIN: 3 października 2017 r. (wtorek)
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Gmina Suchań, Gmina Stare Czarnowo
PROGRAM SZKOLENIA:
godz. 11.00 – 12,00 Glinna gm. Stare Czarnowo- zwiedzenie Parku Dendrologicznego, pierwsze
nasadzenia z końca XIX wieku, kolekcja ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede
wszystkim egzotycznych oraz Cmentarza Wojennego Żołnierzy Niemieckich
12.00- 12.30 – Żelewo- zwiedzanie zabytkowego kościoła z końca XVII wieku, konstrukcji ryglowej
wraz z wyposażeniem: barokową amboną i ołtarzem oraz ściennymi malowidłami.
13.10- 14.00- Kołbacz - Opactwo cystersów w Kołbaczu – zespół klasztorny pocysterski z XIII-XV,
jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyku ceglanego na Pomorzu Zachodnim, do czasów
obecnych zachował się: kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ulokowany
w prezbiterium i transepcie, nawa główna, Dom Konwersów (świeckich braci zakonnych) z lat 130040, przebudowany w XVII-XIX w. Dom Opata z XIV wieku
obiekty poza klasztorem: stodoła gotycka z XIV w, ceglany budynek gospodarczy jedyny tego typu
budynek na Pomorzu Zachodnim, gotycka wieża więzienna z XIV wieku wraz z ocalałym fragmentem
dawnego obwarowania, Pałac klasycystyczny z 2. polowy XVIII w., przebudowany w XX w., obecnie
siedziba dyrekcji Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego
w Krakowie. Przy pałacu ustawione głazy, m.in. pomnik przyrody Miedwieński Kamień (Czarci Głaz) o
obwodzie 9,0 m i wysokości 2,2 m, z tablicą z 1973 upamiętniającą 800 lat Kołbacza, inny głaz o
obwodzie 10,4 m i wysokości 1,55 m, z tablicą z 1985 z okazji 40. rocznicy powrotu Pomorza
Zachodniego do Macierzy. Głazy zostały przywiezione z okolicznych pól, dwór klasycystyczny z 2.
polowy XVIII w., przebudowany w XX w.; do 1988 szkoła podstawowa, obecnie w ruinie.
14,00-14,30 –obiad
14,30- 15,00- – konkurs dla uczestników szkolenia pn. „Znasz li swój WIR” – szlakiem cystersów
dotyczący tematyki szkolenia wyjazdowego. Podsumowanie i zakończenie.

Przewodnikiem będzie dr Monika Ogiewa-Sejnota pracownik
Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Stargardzie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „WIR” w Stargardzie telefon 91578-43-78.

