
Akt założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich został podpisany 7 lipca 2007 r. 
w Bierzwniku, przez wójtów i burmistrzów 10 gmin. Wyboru pierwszego Zarządu OSGC dokonano na-
tomiast 23 listopada 2007 r. Jego Przewodniczącym został wówczas Jerzy Bakiewicz – Wójt Gminy 
Bierzwnik, a Zastępcą Rita Serafin – Burmistrz Kuźni Raciborskiej. Siedzibą stowarzyszenia został wy-
brany Bierzwnik.  

Stowarzyszenie działa jako forma współpracy samorządów na rzecz ochrony dziedzictwa cysterskiego 
w Polsce, wymiany doświadczeń w tym zakresie, inicjowania działań promocyjnych oraz wspomagania 
wszelkich inicjatyw propagujących ideę cysterską. Od początku inicjatywę samorządową wspiera Rada 
Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Ojcu Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 22 członków zwyczajnych reprezentujących obszary dziesięciu woje-
wództw, na których znajdują się lub istniały w przeszłości opactwa cysterskie. Są to:
® dolnośląskie (Bardo, Kamieniec Ząbkowicki,
 Kamienna Góra)
® kujawsko-pomorskie (Gniewkowo, Koronowo)
® lubuskie (Bledzew)
® łódzkie (Sulejów)
® małopolskie (Bukowina Tatrzańska)
® opolskie (Jemielnica)
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® śląskie (Kuźnia Raciborska)
® świętokrzyskie (Koprzywnica, Wąchock)
® wielkopolskie (Wągrowiec)
® zachodniopomorskie (Bierzwnik, 

Cedynia, Kobylanka, Krzęcin, Marianowo, 
Moryń, Pełczyce, Stare Czarnowo, 
Węgorzyno).

Obiekty cysterskie w Kołbaczu (gmina Stare Czarnowo), Krzeszowie (gmina Kamienna Góra), Sulejowie 
i Wąchocku zostały wpisane na prezydencką listę Pomników Historii. Na liście 81 zabytków aż 9 to 
obiekty cysterskie i pocysterskie.
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skiego w Polsce”, powstała we wrześniu 2009 r. na mocy decyzji uczestników V Forum Gmin Cyster-
skich oraz właścicieli obiektów cysterskich i pocysterskich, zgromadzonych w Opactwie O. Cystersów 
w Wąchocku. Gminy – członkowie OSGC, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu form organizacyjnych 
Szlaku Cysterskiego w Polsce, organizując je w oparciu o własną bazę materialną i zasoby ludzkie.

Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich 25 czerwca 2014 r. na terenie wszyst-
kich gmin stowarzyszonych zostały posadzone sadzonki młodych dębów – „potomkowie” wiekowego 
dębu „Cysters” z Rud. Akcji sadzenia drzew towarzyszyła kampania promocyjna Szlaku Cysterskiego 
w Polsce. Jej elementem było m. in. wypuszczenie w każdej gminie 100 balonów z logo OSGC, a także 
zaangażowanie w akcję lokalnych środowisk w każdej z Gmin członkowskich. Posadzone drzewka 
zostały oznakowane jednolitymi tablicami pamiątkowymi.

Od początku istnienia OSGC jego praktyką jest udział w targach turystycznych. Kadencyjność władz 
i idąca za nią zmiana lokalizacji siedziby biura OSGC pozwalają na realną promocję Stowarzyszenia 
w różnych regionach kraju. Niemalże co roku Stowarzyszenie uczestniczy w największej turystycznej 
imprezie wystawienniczej w Polsce – Międzynarodowych Targach Poznańskich TOUR SALON. Od lat 
obecne jest także w Bierzwniku na imprezie pod nazwą „3 dni na Cysterskim Szlaku”, których częścią 
są Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych. Pojawia się również na targach w Chorzowie, Kato-
wicach, Kielcach, Łodzi czy w Opolu.

Targi turystyczne i imprezy wystawiennicze, w których bierze udział OSGC, są miejscem prezentacji kra-
jowych i zagranicznych regionów turystycznych, biur podróży i touroperatorów, przewoźników, gestorów 
bazy noclegowej (hoteli, ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów), sanatoriów, uzdrowisk, obiektów 
SPA, krajowych i zagranicznych organizacji, związków, izb turystycznych, obiektów agroturystycznych, 
wydawnictw turystycznych. Na stoisku OSGC dystrybuowane są zawsze materiały promocyjne gmin sto-
warzyszonych, a także samego Stowarzyszenia oraz odbywają się degustacje lokalnych specjałów, które 
pozyskiwane są od sponsorów. Osoby obsługujące stoisko udzielają zainteresowanym informacji dotyczą-
cych Stowarzyszenia, szlaku cysterskiego oraz gmin stowarzyszonych, zachęcając do ich odwiedzenia.

OSGC promuje się w polskiej prasie branżowej oraz za pomocą nowoczesnych mediów. Jako jedno 
z pierwszych w Polsce zaistniało w serwisie społecznościowym FOURSQUARE, który wykorzystuje po-
tencjał geolokalizacji, czyli meldowania się w miejscach. Profil Stowarzyszenia można także polubić na 
portalu Facebook.

Od 2019 r. Przewodniczącą Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich jest Aneta 
Kołuda-Wójt Gminy Bierzwnik, Zastępcą Przewodniczącej jest Monika Kuźmińska – Burmistrz Węgo-
rzyna oraz Sebastian Staniszewski – Zastępca Burmistrza Wąchocka. Siedziba biura Stowarzyszenia 
mieści się w Urzędzie Gminy w Bierzwniku.

W trakcie swojej działalności OSGC wypracowało różnorodne formy propagowania cysterskiej spuści-
zny, nawiązało przyjacielskie kontakty pomiędzy różnymi podmiotami, osobami fizycznymi i prawnymi, 
prowadzącymi działalność z wykorzystaniem obiektów cysterskich lub nawiązujących do idei krzewio-
nych przez mnichów. Zaproszenie do współpracy kierowane jest nie tylko do samorządowców. Forma 
członkostwa wspierającego daje również szerokie możliwości aktywności. Obecnie w pracę OSGC włą-
cza się siedmiu członków wspierających: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego 
w Lądzie nad Wartą, Państwo Aleksandra i Piotr Hrynkiewiczowie, Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. 
Karola Boromeusza w Trzebnicy, Powiat Raciborski, Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana 
Pazdura w Strachowicach oraz Powiat Poznański. Szczególnie zaangażowanie osób fizycznych nobili-
towane jest członkostwem honorowym. Przyznano je dotychczas Jerzemu Bakiewiczowi, dr Barbarze 
Stolpiak, Teresie Świercz oraz Ricie Serafin. 

Stowarzyszenie inicjuje spotkania z władzami krajowymi, a także powiatowymi i wojewódzkimi władza-
mi samorządowymi. Ich głównym celem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania statutowe 
Stowarzyszenia: promocję, działalność edukacyjną, wydawniczą, ale również na zadania inwestycyjne 
–  odbudowa lub renowację obiektów pocysterskich oraz infrastruktury około cysterskiej (stawy, parki, 
parkingi przy obiektach). Dzięki takiej działalności niektóre gminy stowarzyszone zrealizowały projekty 
takie jak „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski” czy „Zachodniopomorski Szlak Cysterski”. 

Władze Stowarzyszenia biorą również udział w spotkaniach na szczeblu krajowym – z Generalnym Kon-
serwatorem Zabytków oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie poruszane są kwestie 
związane z ochroną cysterskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, zwłaszcza materialnego i kierowa-
nia odpowiedniej wielkości środków na zachowanie i renowację obiektów cysterskich i pocysterskich.

OSGC współfinansuje opracowania naukowe poświęcone problematyce cysterskiej, inicjuje działal-
ność edukacyjną i popularyzatorską wśród dzieci i młodzieży. Aktywnie włącza się w organizowanie, 
a także samodzielnie organizuje konferencje popularnonaukowe poświęcone tematyce cysterskiej, 
a jego członkowie są autorami artykułów i publikacji poświęconych cystersom, wzbogacając dorobek 
naukowy z zakresu tej problematyki. Stowarzyszenie zakupuje również publikacje poruszające tema-
tykę cysterską. Pod koniec 2013 r. Stowarzyszenie wydało publikację pokonferencyjną „Dziedzictwo 
Cystersów w Polsce”, która zawiera referaty wygłoszone w Bardzie na ogólnopolskiej konferencji „Rola 
i znaczenie dziedzictwa cysterskiego we współczesnej Polsce”. W publikacji zostały wykorzystane także 
prace nagrodzone w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Dziedzictwo cysterskie w obiektywie”. 

Już w chwili podpisania aktu założycielskiego członkowie Stowarzyszenia przyjęli, że kolejnym krokiem 
zmierzającym do integracji będzie utworzenie formy organizacyjnej obejmującej wszystkie podmioty 
zainteresowane rozwojem Szlaku Cysterskiego w Polsce. Forma ta, o nazwie „Forum Szlaku Cyster-
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(Niemcy) i macierzystym Kołbaczu, widoczne w rozwoju form plastycznych wystroju architekto-
nicznego, umożliwiło zaistnienie klasztoru w Marienwalde jako ośrodka promieniującego zarówno 
bogactwem form detali architektonicznych, jak i przekazywanych w nich treści na obiekty sakralne 
najbliższej okolicy.

Początki miejscowości są ściśle związane z hutami szkła przeniesionymi tutaj z Grimnitz (Uckermark 
w Brandenburgii). Huta szkła Marienwalde (obecnie Bierzwnik) została założona w 1606 r. Lokalizacja 
Bierzwnika na szlaku cysterskim z istniejącym tu bogatym zespołem architektonicznym byłego opac-
twa cysterskiego stwarza szczególne możliwości w poszerzaniu oferty turystycznej.

W wyjątkowej scenerii wzgórza klasztornego odbywają się są corocznie w lipcu „3 Dni na Cysterskim 
Szlaku” oraz „Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”. Niesamowity klimat targów sprzyja wymianie 
doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów z zagranicy i uczenia się wieloletniej kultury i tradycji. Wielką 
atrakcją podczas obchodów jest nocne zwiedzanie klasztoru, inscenizacja historyczna, pokaz walk 
średniowiecznych rycerzy oraz liczne koncerty. Dla zwiedzających jest to także możliwość zakupu 
produktów rękodzieła od wystawców z całej Polski oraz skosztowania regionalnych potraw.

Poza zespołem klasztornym w Bierzwniku na obszarze gminy warto odwiedzić liczne zabytki z róż-
nych okresów rozwoju obszaru: pochodzący z XIV w. kościół w Klasztornem, XIX-wieczne kościoły 
w Zieleniewie, Kolsku, Breniu i Łasku, dawny dwór w Zielniewie czy podworskie założenia parkowe 
w Bierzwniku i Zieleniewie. 

Szczególnym punktem na mapie Bierzwnika jest „Lamus” znajdujący się w XIX-wiecznym spichlerzu 
gdzie zgromadzone są narzędzia i przedmioty codziennego użytku służące ludziom w przeszłości. 
Nie tylko budynek ale również kolekcja eksponatów jak i wydarzenia, które się tam odbywają sprawia-
ją, że to miejsce trzeba odwiedzić.

Z każdym rokiem gmina pięknieje. Poprzez tworzenie nowych i odnowę już istniejących tras rowero-
wych, tras nordic-walking oraz ścieżek edukacyjno-przyrodniczych gmina zachęca do podążania 
„śladami cystersów” oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury. Rozwijająca się baza turystyczna, 
inwestycje infrastrukturalne, a także mnogość zabytków i unikatowa przyroda coraz bardziej przycią-
gają turystów spragnionych odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Do zobaczenia w Bierzwniku!

Gmina Bierzwnik leży na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego w południowej części woje-
wództwa zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim. Powierzchnia Gminy Bierzwnik to 
239 km2. Liczba ludności: około 5 000 osób. Większość obszaru gminy zajmują lasy. Przemysł 
drzewny, obok rolnictwa, stanowi główną gałąź gospodarki gminnej. Istnieją także dobre warunki 
dla rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. Gmina Bierzwnik jest atrakcyjnym miej-
scem wypoczynku, uprawiania sportu i rekreacji dzięki naturalnym walorom przyrodniczym – zróż-
nicowanemu ukształtowaniu terenu, licznym lasom, a przede wszystkim 38 jeziorom w otoczeniu 
czystego powietrza, strefy ciszy, bogatej flory i fauny.

Historia gminy jest ściśle związana z Zakonem Cystersów. Na przełomie XIII i XIV w. wzniesiono tu 
opactwo, stosując w jego architekturze interesujące rozwiązania i unikalny wystrój rzeźbiarski. Od 
1992 r. na terenie pocysterskiego klasztoru w Bierzwniku prowadzone są badania archeologiczne. 
Ich rezultaty umożliwiły dokonanie rekonstrukcji planu założenia klasztoru i rozpoczęcia rozbudowy 
kościoła oraz budowy skrzydła zachodniego klasztoru. 

Bierzwnik – wieś o dawnej nazwie Marienwalde (Las Maryi) powstała wokół klasztoru cystersów 
pod koniec XVI w. Klasztor pocysterski w Bierzwniku, w którym obecnie znajduje się Parafia Rzym-
skokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej (archidiecezja szczecińsko-kamieńska) był w przeszło-
ści (od 1294) centrum opactwa cysterskiego (łac. Silva Sancte Mariae, niem. Marienwalde, tzn. Las 
Maryi) obejmującego obszar dzisiejszej gminy Bierzwnik i część gminy Krzęcin (pow. choszczeń-
ski, woj. zachodniopomorskie). Mnisi cysterscy przybyli do Bierzwnika (d. Marienwalde) w 1294 r. 
z opactwa w Kołbaczu (Pomorze Zachodnie), do którego przywędrowali poprzez Esrum (Dania) 
z protoopactwa w Clairvaux (Francja). Na przełomie XIII i XIV w. wznieśli tu opactwo przenosząc 
wzory gotyku ceglanego z Kołbacza wzbogacając je o unikalny  wystrój rzeźby ceramicznej.

Akt fundacyjny miał miejsce 8 lat wcześniej, w roku 1286, a dokonali go margabiowie brandenbur-
scy. Przez dwa wieki opactwo cysterskie w Marienwalde, zlokalizowane na pograniczu Nowej Mar-
chii, było w swym rozwoju uzależnione od zmieniających się warunków politycznych (funkcjonowało 
do sekularyzacji w 1539 r.). Jednak powiązanie z kulturą artystyczną opactw cysterskich w Chorin 
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Jerzego Chmielewskiego i Kazimierza Błonki, przedstawiająca wyobrażenie bitwy pod Cedynią. Ze 
szczytu wzgórza roztacza się imponująca panorama na dolinę Odry.

Prawie 1000 lat po pierwszym zwycięstwie polskiego oręża, miała miejsce kolejna operacja mili-
tarna, przynosząca zapowiedź końca II wojny światowej. Bitwa o cedyńskie przedmoście w marcu 
i forsowanie Odry w kwietniu 1945 r. były jednymi z najcięższych starć polskich żołnierzy w drodze 
na Berlin. O skali tej operacji świadczą mogiły na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. 
Za sprawą wydarzeń sprzed 70 lat, Cedynia wpisana została po raz kolejny do kart podręczników 
szkolnych – jako jeden z punktów szlaku pamięci: „Rejon Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki 
– Gozdowice”.

Dzisiejsza Gmina Cedynia, obok zabytków historii, ma Państwu do zaoferowania nieprzebrane 
bogactwa natury. Malownicze tereny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, lasy, jeziora i rozle-
wiska Odry z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Naszym gościom proponujemy wypoczynek 
w gospodarstwach agroturystycznych i aktywną turystykę – rowerową i pieszą. Szczególnie leśne 
ścieżki sprzyjają uprawianiu nordic walking. Odra i jej rozlewiska zachęcają amatorów wędkarstwa 
i turystyki wodnej.

W malowniczych miejscowościach gminy, turyści znajdą 
wszystko, czego potrzeba by spędzić wymarzony urlop. 
Zdrowy klimat, leśne szlaki, bogactwa natury oraz zabytki – 
to główne powody, dla których warto nas odwiedzić. 

Wybierając Cedynię na miejsce wypoczynku, można do-
świadczyć całej palety wrażeń, a niezapomniana wizyta spra-
wi, iż będzie to przeżycie warte powtórzenia. 

Na szlaku cysterskim miasto Cedynia znajduje się za sprawą datowanej na 1 połowę XIII w. fundacji 
dla cysterek spod Trzcińska. Mniszki osiadły w klasztorze z kościołem, zbudowanym na wzgórzu 
na wschód od miasteczka, z hojnej donacji margrabiów brandenburskich. Obecnie w klasztorze 
mieści się hotel i restauracja.

Gmina Cedynia jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Leży także na 
Szlaku Cysterskim w Polsce – Pętli Zachodniopomorskiej.

Na mapie Polski, Cedynia to najbardziej na zachód wysunięty punkt naszego kraju. Atrakcyjne 
położenie, pomiędzy stolicą Niemiec – Berlinem a stolicą Województwa Zachodniopomorskiego – 
Szczecinem, sprawia, iż jest to często wybierane miejsce na weekendowe podróże mieszkańców 
obu stron Odry. 

Ziemia cedyńska ma do zaoferowania wiele atrakcji dla turystów aktywnych i pasjonatów historii. 
Najczęściej odwiedzanym punktem z pewnością jest Góra Czcibora (54,5m n.p.m.), która sym-
bolizuje miejsce słynnej zwycięskiej bitwy Mieszka I nad wojskami margrabiego saskiego Hodona 
w 972 r. Nazwa pochodzi od imienia Czcibora, brata Mieszka I, który w bitwie pod Cedynią odegrał 

kluczową rolę. W 1000. rocznicę bitwy, w 1972 r., 
odsłonięto na niej 15 metrowy Pomnik Polskiego 
Zwycięstwa nad Odrą, wykonany przez szczeciń-
skich rzeźbiarzy Czesława Wronkę i Stanisława 
Biżka, przedstawiający stylizowanego orła wzbija-
jącego się do lotu. Na górę wiedzie 270 kamien-
nych schodów. Polana pod górą jest ulubionym 
miejscem piknikowym, gdzie corocznie w czerw-
cu, z okazji Dni Cedyni, odbywa się inscenizacja 
bitwy oraz pokazy dawnych rzemiosł. Charakte-
rystyczna dla tego miejsca jest również mozaika 
u podnóża góry, wykonana w 1972 r., autorstwa 
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Nie wszyscy mogą zamieszkać na wsi, ale każ-
dy może przyjechać do Rekowa, gdzie można 
zregenerować siły i zapomnieć się na chwilę. 
Ta najstarsza osada została założona w 1173 
roku przez kasztelana szczecińskiego Warci-
sława  Świętoborzyca, który nadał ją klasztoro-
wi cystersów w Kołbaczu. We wsi zachował się 
czytelny przykład wsi placowej zwanej okolni-
cą. Kiedyś był tutaj również folwark założony 
przez cystersów. Na uwagę zasługują  partero-
we domy ustawione względem ulicy kalenico-
wo, z niezwykle ozdobnymi fasadami.

 Perłą gminy jest Jezioro Miedwie, pod względem wielkości, piąte jezioro w Polsce, które może 
poszczycić się najczystszymi wodami i certyfikatem Błękitnej Flagi. Głównym atutem jeziora jest 
pięknie usytuowana, wzdłuż linii brzegowej, promenada wraz z amfiteatrem  w formie wyłaniającego 
się z wody żagla. To istny raj dla żeglarzy, wędkarzy oraz miłośników aktywnego spędzania czasu 
w wodzie. Wspaniały krajobraz zachęca do odpoczynku, uprawiania sportów, a piaszczysta plaża 
zachęca do korzystania z kąpieli słonecznych.

Gmina Kobylanka położona jest na Nizinie Szczecińskiej. Północną granicą jest skraj Puszczy Go-
leniowskiej, zaś południowej Jezioro Miedwie, które stanowi prawdziwą gratkę dla żeglarzy i miłośni-
ków sportów wodnych. Gmina jest doskonale skomunikowana z dużymi aglomeracjami, co powo-
duje, że wciąż wzrasta liczba nowych mieszkańców. To wymarzone miejsce do zamieszkania, 
otoczone lasami, blisko jeziora.

W Kobylance, w centralnym miejscu wsi, na placu ,znajduje się fontanna z przedstawieniem słynnej 
lipy „Wieniec Zgody”, która jest symbolem pokoju zawartego w 1460 roku pomiędzy Stargardem 
a Szczecinem. Wokół ustawiono 10 płyt kamiennych, symbolizujących 10 sołectw gminy. Wszystko 
jest zaaranżowane na wzór celtyckiego kromlech.

Obowiązkowym punktem na liście zwiedzania Gminy powinny znaleźć się lapidaria usytuowane 
w Kobylance, gdzie  zgromadzono żeliwne krzyże nagrobne z XVIII i XIX wieku, zwiezione z kilku 
ewangelickich cmentarzy: w Morzyczynie, któremu nadano formę „Parku Pamięci” czy w Motańcu, 
na który wiedzie brama utworzona z ceglanych słupów i ażurowego zwieńczenia z napisem „Mota-
niec cmentarz 1777”.
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Gmina Krzęcin położona jest w powiecie choszczeńskim, w południowej części woj. zachodnio-
pomorskiego. Gminę tworzy 11 sołectw. Jest to nieduża gmina o charakterze rolniczym. Siedziba 
znajduje się w położonej centralnie miejscowości Krzęcin, w której zlokalizowane są najważniejsze 
urzędy i instytucje, w tym Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, Gminne Centrum Kul-
tury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, Posterunek Policji i Oddział Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego. 

Największym atutem Gminy Krzęcin są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Rozciąga się tutaj Ob-
szar Chronionego Krajobrazu, obejmujący wschodnią część gminy. Głównym elementem krajo-
brazu naturalnego są liczne jeziora oraz lasy. Przez gminę przepływa rzeka Mała Ina, która ma tutaj 
swoje źródło. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z dawnym opactwem cystersów z Bierzwnika, 
Gmina Krzęcin należy od 2008 r. do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Gmina 
położona jest na Szlaku Cysterskim, którego pętla zachodniopomorska biegnie od Pełczyc przez 

Granowo i Krzęcin do Chłopowa i Bierzw-
nika. W średniowieczu blisko połowa te-
rytorium gminy należała do posiadłości 
zakonu cystersów. Śladem związków 
Gminy Krzęcin z cystersami jest pocy-
sterski kościół w Chłopowie pw. NSPJ. 
Pochodzi z niego cenny późnogotycki 
ołtarz, znajdujący się obecnie w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie. Wśród zachowanych zabytków 
przeważają obiekty sakralne oraz 
dwory i pałace. Gmina posiada do-
godne warunki do rozwoju turystyki 
regionalnej i agroturystyki, znajdują 

się tutaj malownicze trasy spacerowe i ro-
werowe oraz liczne obiekty sportowo-rekre-
acyjne, służące uprawianiu sportu, rekreacji 
i aktywnego wypoczynku.

 W Gminie Krzęcin istnieją dobre warunki do 
wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej. 
Na jej terenie zostały wybudowane 3 farmy 
wiatrowe liczące łącznie 14 elektrowni wia-
trowych. Już niedługo powstanie jeszcze 
jedna, składająca się z kolejnych 8 elektrow-
ni wiatrowych. Gmina Krzęcin rozwija swoją 
infrastrukturę drogową, prowadzi inwestycje 
w zakresie budowy kanalizacji, sieci wodo-
ciągowej, termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej oraz rewitalizacji. Do 
największych przedsiębiorstw należą: firma 
2x3 S.A. zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości produktów 
komunikacji wizualnej, Dom Biesiadny „Mieszko” z miejscami hotelowymi, zmodernizowana i wro-
śnięta w lokalną tradycję Restauracja „Pod Klonami” oraz prężnie działające Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe WOD-GAZ.

Rekonstrukcja bitwy pod Granowem, 1 lipca 2017 r.
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do 2 m., jest dziś najlepiej zachowanym obiektem cysterek na terenie Pomorza Zachodniego. To 
wartościowy obiekt, „kawał” pięknego, autentycznego zabytku – oceniła Ewa Stanecka, wojewódz-
ka konserwator zabytków. Z zabudowań klasztornych zachował się do naszych czasów ceglany, 
gotycki kościół z pierwszej połowy XV wieku z dobudowaną w 1892 r. wieżą, na której znajdują się 
dzwony z 1825 r. i 1890 r. Najcenniejsze wyposażenie kościoła to ołtarz główny – pentaptyk powsta-
ły w XVI w., barokowa ambona – wykonana w 1726 r. i odrestaurowane w ostatnich latach epitafium 
królewskiego radcy Jerzego Andrzeja von Thuna – wykonane z drewna w stylu barokowym pod 
koniec XVII w. W restaurowanym od wielu lat zachodnim skrzydle klasztoru mieści się dom para-
fialny i galeria „Refektorium Sztuki”. Wprawdzie nowo powstała galeria ma niewiele wspólnego 
z pierwotną funkcją klasztoru, ale niepowtarzalny klimat reguły klasztornej, surowe wnętrza i cisza 
skłaniają do kontemplacji, przeżywania i studiowania prezentowanych tu dzieł sztuki. 

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz krajowym i europejskim środkom pomocowym stare mury 
powoli odzyskują blask okresów swojej największej świetności. Marianowski zespół klasztorny na 
„Szlaku Cysterskim w Polsce” urzeka atmosferą architektury pocysterskiej i w pełni zasługuje na 
coraz większe zainteresowanie pielgrzymów i turystów.Malownicza Gmina Marianowo położona jest w dorzeczu rzek: Krąpiel, Krępa, Dołżnica i Pęzin-

ka, w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Unikatowe zasoby 
naturalne Marianowa i okolic spowodowały, że 60% powierzchni gminy objęte jest europejskim 
programem ochronnym NATURA 2000. Rynnowe jezioro Marianowskie, wyróżnia się w regionie 
dużą czystością. Niepowtarzalna uroda tych miejsc oraz nowo zagospodarowana plaża, z molem 
otaczającym kąpielisko dla dzieci i kompleksem sanitarno-sportowym, przyciąga amatorów aktyw-
nego wypoczynku i wędkarskiej przygody. 

Lubiących obcować z tajemnicami historii zapraszamy do zwiedzania klasztoru cysterek z XIII w. 
Historia Marianowa datuje się od 1248 r., gdy Barnim I Dobry nad „pięknym strumieniem” („rivulus 
sanctae Mariae”) ufundował klasztor poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Po wprowadzeniu 
reformacji pomieszczenia poklasztorne przeznaczono na zakłady i schronisko dla szlacheckich 
panien, nad którymi władzę sprawował książę. Dzieje klasztoru wiążą się z postacią szlachcianki 
– legendarnej Sydonii von Borck – najsłynniejszej pomorskiej czarownicy. Nieszczęśliwą kobietę, 
której miłość odrzucił książę Ernest Ludwik, oskarżono o rzucenie klątwy na książęcy ród Gryfitów 
i w słynnym procesie, w 1620 r. skazano na śmierć, ścięto i spalono na stosie. Sydonia stała się 
bohaterką poczytnych romansów i legend. Jest przykładem jednej z najpopularniejszych postaci 
pomorskiej literatury i malarstwa. 

Sydonia – Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Marianowa i Parafia pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP organizują „Majówki ze Sztuką z Sydonią w tle, czyli święto malarstwa, muzyki 
i teatru” oraz Międzynarodowe Spotkania Artystów w Marianowie. W kościele parafialnym i w ga-
lerii klasztornej Refektorium sztuki można podziwiać poplenerowe kolekcje setek obrazów oraz wyjąt-
kową Marianowską Drogę Krzyżową, która połączyła kilkunastu artystów w jednym wspólnym dziele.

Najwcześniejszy przekaz ikonograficzny zespołu klasztornego w Marianowie zamieszczony jest na 
słynnej mapie Lubinusa z 1618 r. – Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego. Zespół klasztorny w Ma-
rianowie, składający się z kościoła, zachodniego skrzydła klasztornego, budynku gospodarczego, 
cmentarza przykościelnego oraz murowanego ogrodzenia o długości 91 m i wysokości od 1,5 
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® pełen wieniec murów miejskich z XIV w. wraz z półbasz-
tami wzniesiony z granitu i kamienia polnego z Furtą 
Jeziorną, Bramą Młyńską i Bramą Mieszkowicką,

® ruiny XIX wiecznego kamiennego wiatraka,
® Dom Pomocy Społecznej w Moryniu z 1874 r., wraz 

z pomnikiem jego fundatora dr Christiana Friedricha 
Kocha,

® Zrewitalizowany Rynek Miejski z rzeźbą Legendarnego 
Raka.

Ofertę turystyczną Morynia wzbogacają cykliczne impre-
zy sportowe, kulturalne i rozrywkowe.

Na Szlaku Cysterskim gmina znajduje się za sprawą wsi Nowe Objezierze, która była własnością 
cysterskiego klasztoru. Utworzono wówczas na terenie wsi folwark, a Kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP znajdujący się w miejscowości, był pod cysterskim patronatem. Kościół zbudowany został 
z ciosów granitowych w drugiej połowie XIII w., orientowany, salowy, na rzucie prostokąta, z wieżą. 
Z pierwotnego założenia późnoromańskiego pochodzi tylko fragment ściany południowej, z uko-
śnie profilowanym cokołem u dołu i z ostrołukowym portalem o 3 uskokach, których krawędzie 
zdobi wałek oraz rzeźbiony ołtarz szafkowy z godnymi obejrzenia figurami, który znajduje się w Ka-
tedrze Szczecińskiej. 

W XIV i XV w. we wsi znajdowali się zwolennicy sekty Waldensów o ich istnieniu doniesiono do pa-
pieskiego inkwizytatora, który nazwał ją „wsią heretycką”. Ten ruch religijny pojawił się w roku 1393 
w niezamożnych nadodrzańskich wsiach (z główną siedzibą w Nowym Objezierzu), mimo prób 
tłumienia go przez Inkwizycję przybierał na sile i według wielu historyków stał się zaczątkiem idei 
protestanckich, które ogarnęły Niemcy w XVI w.

Od 2017 r. trwają badania archeologiczne Rondela znajdującego się pod Nowym Objezierzem. 
Było to miejsce kultu, które powstało przed 4800 r. p.n.e. W 2020 roku ok. 250 m na południowy 
wschód od pozostałości rondela odkryto osadę sprzed ponad 7 tys. lat. Naukowcy wskazują, że 
odkrycia w Nowym Objezierzu można nazwać przełomowymi, gdyż do tej pory nie były znane osa-
dy kultury ceramiki wstęgowej kłutej (z którą wiązany jest rondel) z terenu Pomorza Zachodniego.

Gmina Moryń położona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskie-
go na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Równiny Gorzowskiej. Około 20 % obszaru Gminy 
leży w granicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostała część wchodzi w skład 
otuliny parku. Objęte ochroną, rzadkie gatunki zwierząt i roślin (bóbr, bocian czarny, orzeł bielik oraz 
największe skupisko 27 gatunków bluszczu na Pomorzu), przyciągają miłośników przyrody, którzy 
z bezkrwawych polowań wracają z cennymi trofeami w postaci wspaniałych zdjęć. Czyste powie-
trze i piękne krajobrazy zachęcają do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. 

Przez gminę przebiegają trasy turystyczne, które są bardzo atrakcyjne zarówno pod względem 
krajobrazowym, jak i historycznym:
® ścieżka rowerowa dookoła jeziora Morzycko (Moryń – Gądno – Przyjezierze – Moryń), 
® Trasa Pojezierzy Zachodnich (Siekierki – Klępicz – Przyjezierze – Młynary – Trzcińsko-Zdrój),
® szlak niebieski „Morenowy” (Mieszkowice – jezioro Siegniewskie – jezioro But – Moryń – jezioro 

Morzycko – Dolsko – Mętno – Chojna – Rurka),
® szlak pieszo-rowerowy – Papieska Droga Światła (Moryń – Sanktuarium w Siekierkach),
® Aleja Gwiazd Plejstocenu (Furta Jeziorna – Plaża w Moryniu),
® trzy trasy Nordic Walking.

Perłą regionu jest Jezioro Morzycko – jedno z najgłębszych (średnia głębokość 14,5 m, maksy-
malna głębokość -60,0 m – kryptodepresja) i najatrakcyjniejszych jezior w Polsce. Urozmaicona 
strefa przybrzeżna w przeważającej części zadrzewiona (lasy i Park Miejski) kusi naturalnymi plaża-
mi, wysokimi zboczami zbliżonymi do klifów oraz rozległymi szuwarami. Znajdziemy tu wspaniałe 
warunki do uprawiania wędkarstwa oraz sportów wodnych, a leżące na dnie szczątki radzieckiego 
myśliwca Jak - 9, który spadł tu pod koniec II wojny światowej, są magnesem dla amatorów 
nurkowania. 

O bogactwie historycznym Morynia świadczą:
® granitowa bazylika romańska z XIII w. z unikatowym, częściowym wyposażeniem, m in. baroko-

wą amboną czy fragmentami epitafium,
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Jeziorem Panieńskim, w którym konwent już mieszkał, wraz z jeziorem, ludnością zamieszkującą 
podgrodzie Pełczyc, a także okoliczne łąki, strumienie i pola uprawne. Nadto przekazał im kościół 
klasztorny, wraz ze wszystkimi jego dochodami. Do tego nadania biskup kamieński Jaromir, dodał 
jeszcze patronat nad kościołem miejskim w Pełczycach. W rok po pierwszym nadaniu margrabiego 
Albrechta darczyńcami pełczyckich cysterek został pomorski ród Wedlów z Korytowa, który w kwiet-
niu 1291 r. przekazał konwentowi 6 łanów we wsi Brzezina. Kolejnych nadań dokonał ponownie 
margrabia Albrecht. W roku 1293 klasztor otrzymał od niego kolejne ziemie we wsi Cossekkondorp, 
zaś w 1295 młyny na rzece Polce koło Pełczyc oraz we wsiach Rakoniew, Cossekkendorp i Ku-
kadło, wieś Żydowo, a także ziemię wzdłuż rzeki Polki, na której darczyńca zezwolił wznieść jazy. 
Wszystkie te dobra potwierdził w roku 1317 książę szczeciński Otto I.Także wiek XIV, szczególnie 
pierwsza jego połowa, obfitował w liczne nadania. 

W początkach XIV w. przy pełczyckim klasztorze został założony szpital-przytułek, na którego utrzy-
manie w roku 1317 biskup kamieński Henryk Wachholtz przeznaczył dochody z kościoła parafialne-
go w Płonnie. Fundusze szpitala zasilały też jego pensjonariuszki – samotne kobiety, które w zamian 
za opiekę i strawę dokonywały, gdy sytuacja materialna im pozwalała, zapisów. Te zaś, których nie 
było stać na choćby najskromniejszy zapis, pozostawały na utrzymaniu klasztoru.

Pełczycki konwent po wprowadzeniu reformacji został zlikwidowany przez margrabiego Jana z Ko-
strzyna. Nastąpiło to prawdopodobnie w roku 1539. Przebywające w klasztorze zakonnice otrzyma-
ły dożywotnie utrzymanie, z prawem pozostania w nim do swej śmierci. Klasztorne dobra margrabia 
przekazał rodowi Waldowów, zaś obiekty 
poklasztorne po śmierci ostatniej z mniszek 
przebudowano na rezydencję margrabiów. 

Ok. 1537 r. nastąpiła sekularyzacja klaszto-
ru, a przed 1896 rokiem kościół, skrzydło 
wschodnie klasztoru i budynek gospodar-
czy w nieznanych okolicznościach zostały 
rozebrane.

Obiekt cysterski – dziś
Jedynym do dzisiaj zachowanym reliktem 
średniowiecznego klasztoru jest skrzydło 
zachodnie zbudowane z kamieni i cegły. 
W dolnej kondygnacji obiektu zachowały 
się sklepienia krzyżowo-żebrowe i gwiaź-
dziste. Obecnie klasztor stanowi własność 
prywatną.

W Pełczycach pozostał również kościół 
pocysterski z drugiej połowy XIII w., prze-
budowany w XV i XVIII w., zbudowany z cio-
sów granitowych i cegły. 

Gmina Pełczyce zlokalizowana jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego. 
Istotnym elementem krajobrazu Gminy Pełczyce są liczne jeziora i rzeki a ich usytuowanie wśród 
malowniczych wzgórz i pełnych tajemnic lasów stanowią unikalny charakter tego obszaru. Bogac-
two występujących jezior daje duże możliwości do uprawiania sportów wodnych min. żeglarstwa 
i kajakarstwa, a urozmaicony rybostan wody to raj dla wędkarzy. 

Ponadto liczne kompleksy leśne wchodzące w skład Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajo-
brazowego oraz Parku Kulturowo-Krajobrazowego „Źródliskowa Dolina Płoni” i ich położenie 
w otoczeniu jezior i oczek śródpolnych tworzą unikalne warunki przyrodnicze przyciągające miłośni-
ków, którzy mogą m.in. zapolować na dzika, jelenia, sarnę oraz ptactwo wodne.

Na turystów czekają ścieżki rowerowe, dobrze wyposażone i przyjazne gospodarstwa agrotury-
styczne, smaczna kuchnia oraz szereg imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, wśród któ-

rych można wyróżnić Letnią Biesiadę Pełczycką, Święto Tataraku czy Do-
żynki Gminne często przyciągające gości z całego regionu. 

Klasztor pocysterski w Pełczycach
Pierwsze cysterki pojawiły się w Pełczycach w 1282 r. Konwent po-
chodził ze Szczecina. Prawdopodobnie zostały tu osadzone przez 
księżnę Matyldę, wdowę po księciu szczecińskim BarnimieI. Siostry 
po przybyciu na miejsce przyszłej fundacji rozpoczęły wznoszenie 
zabudowań claustrum nad brzegiem Jeziora Panieńskiego, po za-
chodniej stronie miasta. Klasztorny kościół był gotowy ok. 1290 r., 
albowiem w lutym tegoż roku wydano dokument, w którym świą-
tynię tę ustanowiono ośrodkiem pielgrzymkowym, nakazując 
odwiedzanie go i zachęcając do czynienia nadań i darowizn.                                               

W marcu 1290 r. margrabia Albrecht III ofiarował pełczyckim 
cysterkom dawne dobra rodu Behrów, z ich zamkiem nad 
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80 najcenniejszych zabytków w Polsce. Dla miłośników regionu i statystyk dodajmy, że w wo-
jewództwie zachodniopomorskim jest to dopiero trzeci Pomnik Historii – po katedrze w Kamieniu 
Pomorskim, kolegiacie oraz murach obronnych w Stargardzie. Tak więc podkreśla to rangę dzie-
dzictwa, wartość architektoniczną, historyczną i artystyczną tego miejsca.

Gmina Stare Czarnowo położona jest w województwie zachodniopomorskim, w północno-
-wschodniej części powiatu gryfińskiego. W skład gminy wchodzi 12 sołectw, zajmując obszar 
ponad 153 km2, zamieszkiwany przez prawie 4 tysiące osób.

W granicach gminy zlokalizowanych jest wiele cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych. 
Najcenniejsze zabytki znajdują się w Kołbaczu, dawnej domenie Cystersów, którzy stworzyli tu po-
tężny ośrodek polityczny funkcjonujący w ramach Księstwa Pomorskiego. Opactwo funkcjono-
wało w latach 1173-1535. Warto podkreślić, że Kołbacz był pierwszym klasztorem pomorskim 
na wschód od Odry. Jego macierzyste opactwo znajdowało się w Esrom na wyspie Zelandia 
w Danii. Z zabudowań klauzury zachował się powstały w I połowie XIII w. Dom Konwersów (pół-
nocna część zachodniego skrzydła). Odbudowany w latach 70. XX w., przeznaczony został na 
cele kulturalne.

Nieopodal Domu Konwersów znajduję się Dom Opata. Zachowały się w nim wspaniałe detale 
architektoniczne, a na szczególną uwagę zasługuję portal zachodni z misternie wykonaną rozetą. 
Obecnie znajduję się tutaj biblioteka oraz punkt pocztowy.

Mnisi pełnili swoją posługę w obecnym kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kołbaczu. Budowę tej świątyni rozpoczęto w 1210 r., jeszcze w stylu późnoromańskim, 
a ukończonego po ponad 130 latach, w 1347 r., już w stylu gotyckim. Wewnątrz nawy widoczne 
są ślady podziału charakterystycznego dla kościołów cysterskich na chóry: mnichów od strony 
wschodniej i konwersów po zachodniej. Obie części rozdzierało niezachowane do dziś dnia lek-
torium. Od czasu założenia opactwa aż do jego likwidacji w XVI w., funkcjonowało tu oratorium 
grobowe książąt szczecińskich. Klasztor zdobi przepiękna rozeta, odrestaurowana w 2016 r. – 
uznana przez wielu za najpiękniejszą na Pomorzu Zachodnim.

Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 21 lipca 2014 r. zabytki Kołbacza uznane zostały za Po-
mnik Historii. A ściślej – „założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji 
książąt pomorskich i domeny państwowej”. W ten sposób zabytek w Kołbaczu dołączył do listy 
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jest Aleja Różańcowa i możliwość nauczenia się czytania ikon 
w stylu bizantyjskim. Ciekawostkę stanowi poletko z Łzawi-
cą ogrodową lub inaczej Łzy Hioba. Chińczycy uprawiają 
ją na mąkę, ale tu z naturalnych nasion w kształcie łzy i po-
siadających w twardej szklistej skorupce dziurkę na wylot, 
bracia wyrabiają różańce. Przy okazji można się nauczyć 
jak się robi różańce. Zakonnicy opracowali specjalne 
opakowanie a także cały opis pod tytułem „Cudowny 
lek”, ale z jego treścią musicie się Państwo zapoznać 
na miejscu.

Corocznie w lipcu w Gminie Węgorzyno odbywa się największa impreza plenerowa pod nazwą: 
„Lato z Węgorzem”. Jest to trzydniowa zabawa przy wspaniałej muzyce, ciekawych konkursach 
i wielu atrakcjach. Co roku impreza ta przyciąga do Węgorzyna kilka tysięcy gości, którzy spragnieni 
są dobrej muzyki, wykonanej przez znane gwiazdy polskiej estrady.

Jeziora pełne ryb przyciągną zapewne wielu wędkarzy a ornitolodzy zauroczą się naszą zielenią i ilo-
ścią ptaków występujących na naszych terenach. Spragnionych wiedzy historycznej zapraszamy 
również na szlak grodzisk. Odwiedzając grodziska napotkamy dobrze zachowane kurhany i groby 
płaskie z epoki brązu. Niewątpliwe ciekawymi atrakcjami są zachowane parki, dworki i pałace oraz 
groby i cmentarzyska położone niemalże każdej miejscowości naszej Gminy. Czystości jezior i rzek 
sprawia, że turyści chętnie biwakują, wybierają się na spływy kajakowe i korzystają z kąpieli

Gmina Węgorzyno położona jest w środkowej części województwa zachodniopomorskiego w po-
wiecie łobeskim. Położenie Gminy w obrębie moreny czołowej ostatniego zlodowacenia decyduje 
o wyjątkowym bogactwie rzeźby terenu i krajobrazu, różnorodności przyrody, mnogości jezior i rzek. 
W połączeniu ze znacznym oddaleniem od dużych aglomeracji i brakiem na tym terenie wielkiego 
przemysłu sprawia, że klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny.

Pokryte lasami pagórki i wzniesienia, ukryte wśród nich jeziora połączone bystro płynącymi stru-
mieniami, stwarzają idylliczny krajobraz, który trudno już dziś znaleźć. Pałace, dworki i parki, folwarki 
i leśniczówki oraz wiejskie kościółki świadczą o historii, która wycisnęła tu swoje piękno. Podróż do 
Gminy Węgorzyn to podróż do krainy nieskażonej przyrody. Niezliczone jeziora w okolicy zapraszają 
wędkarzy, kajakarzy, piechurów. Nieprzepełnione samochodami drogi przeciskające się między 
jeziorami, łagodnie wspinające się wzgórza zagubione w lasach są wymarzonym miejscem na 
wędrówki rowerowe dla cyklistów w każdym wieku. Gmina Węgorzyno jest idealnym miejscem dla 
chcących odpocząć od zgiełku i poznać piękno dzikiej przyrody. Unikalne warunki przyrodnicze, 
walory krajobrazowe, duże obszary lasów, niewielki stopień uprzemysłowienia Gminy oraz czystość 
wód i powietrza tworzą dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych form turystki. Oprócz walorów 
krajobrazowo- przyrodniczych atrakcyjność tych ziem podnosi bogactwo kulturowe, a w szcze-
gólności zabytki architektury sakralnej, ruiny pałaców parki z pomnikami przyrody oraz grodziska.

Gmina znajduje się na Szlaku Cysterskim, dzięki mieszkającym w Winnikach Cystersom. Można tu 
odpocząć i poznać lepiej ten bogaty w historię zakon. Gdy ktoś potrzebuje duchowego umoc-
nienia może uczestniczyć w prowadzonych systematycznie rekolekcjach. Doświadczy nie tylko 
modlitwy monastycznej, ale i dobroczynnego postu o chlebie i wodzie tak bardzo koniecznego dla 
wielu. Spacer po zabytkowym parku wśród starych drzew tworzących aleję dębowo-bukową uspoka-
ja i ustawia w odpowiednich proporcjach nasze codzienne problemy. Dla bardziej uduchowionych 
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Po wielu wiekach miasto Gniewkowo i miłośnicy historii przyczynili się do upamiętnienia postaci 
ostatniego Księcia Gniewkowskiego Władysława Białego. W 2011 r. odsłonięto konny pomnik wład-
cy, który przed wiekami wprowadził Gniewkowo na Szlak Cysterski w Europie.

      Zapraszamy do Gniewkowa

Gniewkowo leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie inowro-
cławskim, przy DK 15. Jest gminą miejsko-wiejską. Obszar miasta obejmuje 913 ha a zamieszkuje 
go około 7,5 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzą 24 sołectwa. W pobliżu Gniewkowa rozcią-
gają się duże obszary leśne będące częścią Puszczy Bydgoskiej. W położonej niedaleko Suchatów-
ce znajduje się jezioro „Nowe”, natomiast w Zajezierzu – jezioro „Stare”. Bazę noclegową oferują 
gospodarstwa agroturystyczne, funkcjonujące w okolicach jeziora, motel „Harasówka” w Gniewko-
wie oraz Pałac Wierzbiczany w Wierzbiczanach. Miasto położne jest na ważnym międzynarodowym 
szlaku kolejowym. Jest lokalnym ośrodkiem przemysłowym, a także handlowo-usługowym.

Gniewkowo leżące na historycznych szlakach pomiędzy dawnym opactwem cystersów w Lądzie 
nad Wartą, Toruniem, a opactwem cystersów w Byszewie, znalazło się na stałym Szlaku Cysterskim 
wytyczonym na ziemiach polskich z inicjatywy Fundacji Kultury w 1993 r.

Pomimo tego, że na obszarze naszej gminy nie było opactwa cystersów, już w połowie XIII w. Cy-
stersi byli tutaj obecni. W uposażeniu Klasztoru Cystersów ze Szpetala znalazła się wieś Perkowo, 
rozlokowana wzdłuż jednego ze starych średniowiecznych szlaków prowadzących do przeprawy 
na Wiśle, w odległości zaledwie 5 kilometrów na północny – wschód od Gniewkowa. 

Do najcenniejszych zabytków miasta należy gotycki kościół pw. św. Mikołaja i św. Konstancji z XIV w., 
którego najstarsza wschodnia część nawiązuje do kaplicy św. Jadwigi w Trzebnicy – fundatorki 
i opiekunki opactwa cysterek w Trzebnicy.

Najsilniejsze związki z opactwem cystersów miał jednak książę Władysław Biały – ostatni władca 
Księstwa Gniewkowskiego. Nazywany „największym podróżnikiem wśród Piastów”, po śmierci 
swej żony „którą wielce miłował, przejęty smutkiem, nie chciał żenić się z inną”, zostawił swe księ-
stwo i wyruszył w podróż po Europie i na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ostatecznie w 1366 r. 
wstąpił do Klasztoru cystersów w Citeaux. Pomimo tego, że po niezbyt długim pobycie w Citeaux, 
przeniósł się do Klasztoru Benedyktynów w Dijon, Gniewkowo jest chyba jedynym miejscem 
w Polsce, którego władca (choć krótko) nosił habit cysterski.
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szachownicowego. Centralną część miasta stanowi pro-
stokątny plac rynkowy o wymiarach 90x70 m, z którego 
narożników wybiegają pod kątem prostym po dwie pro-
stopadłe do siebie ulice. Rozdzielają one osiem prosto-
kątnych bloków mieszkalnych stanowiących podstawę 
średniowiecznej zabudowy. Ten układ zabudowy zacho-
wał się do dzisiaj. Dokumentem będącym dopełnieniem 
aktu lokacyjnego, w którym bardziej szczegółowo ure-
gulowano wszystkie sprawy związane z urządzeniem 
nowego miasta był nowy przywilej wydany przez opa-
ta Jana 11 listopada 1370 r.

W gminie Koronowo cyklicznie odbywają się liczne atrakcyjne imprezy skierowane do turystów, w tym: 
Arie na plaży „Ryszard Smęda Zaprasza”, regaty żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa, 
Noc Muzeów, Bieg im. Braci Mikrutów, maraton rowerowy Syngenta – Koronowo Challenge, 
maraton rowerowy MTB. Największą atrakcją jest jednak organizowany corocznie Jarmark Cy-
sterski, połączony z inscenizacją Bitwy pod Koronowem z Krzyżakami. Podczas Jarmarku, uczestni-
cy i goście mają okazję przenieść się w czasie do okresu średniowiecza, poznać ówczesne zwycza-
je, rękodzieło i kunszt rycerski.

W związku z głębokimi tradycjami cysterskimi, dzisiejsze Koronowo podejmuje szereg działań 
związanych z ich kultywowaniem. Leży na trasie Szlaku Cysterskiego w Polsce, wchodzi także 
w skład pętli Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Gmina Koronowo jest również członkiem OSGC.

Gmina Koronowo – położona w środkowo-północnej części Polski, na obszarze Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i Powiatu Bydgoskiego. 

Największym atutem i najbardziej rozpoznawalnym walorem turystycznym gminy Koronowo jest 
sztuczny zbiornik wodny Zalew Koronowski. Akwen prawie na całej długości linii brzegowej (ok. 
102 km) otaczają kompleksy leśne, pełne dzikiej zwierzyny, grzybów i owoców leśnych. Liczne 
szlaki turystyczne (piesze i rowerowe) pozwalają turystom przemierzać te tereny, dając możliwość 
bezpośredniego kontaktu z przyrodą. 

Wśród zabytków i miejsc związanych z historią Koronowa należy wymienić: m.in. średniowieczną 
pocysterską bazylikę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie, kościół pw. 
Św. Andrzeja w Koronowie, Sanktuarium pw. Św. Trójcy w Byszewie, ruiny zamku krzyżackiego 
w Nowym Jasińcu, cmentarz żydowski w Koronowie, odrestaurowany młyn wodny z połowy 
XIX wieku, tzw. Diabelski Młyn w Koronowie, synagogę w Koronowie, czy też najwyższy w Europie 
most kolejki wąskotorowej zawieszony 18 m nad rzeką Brdą, przez który dziś przebiega ścieżka 
rowerowa. 

Koronowo jest silnie związane z Zakonem Cystersów. W 1288 r. dzisiejsze miasto zostało nabyte 
przez Zakon jako osada smolarska (Smeysche, Smexe) w drodze zamiany z biskupem włocław-
skim Wisławem, gdzie następnie przenieśli tu siedzibę swego konwentu z Byszewa oraz założyli 
nowy klasztor. Zasługi Cystersów dla powstania i rozwoju Koronowa są niewątpliwe. To oni uzyskali 
dla dzisiejszego Koronowa oprócz praw miejskich również liczne przywileje. Akt lokacyjny miasta 
wydał król Kazimierz Wielki w Kruszwicy dnia 18 grudnia 1368 r. Powstałe na mocy przywileju miasto 
nazywało się Byszewo, tak jak pierwotna siedziba Cystersów. Dla odróżnienia jednak obu miejsco-
wości nowe miasto zaczęto nazywać Nowe Byszewo. Nazwa Koronowo weszła w życie znacznie 
później, bo dopiero w pierwszej połowie XV w. Pochodzi ona od nazwy klasztoru koronowskiego, 
który mnisi nazwali Corona Marie ze względu na szczególnie pieczołowicie wyznawany kult Naj-
świętszej Maryi Panny. Lokacja miasta odbyła się na prawie niemieckim, dla którego, jeżeli chodzi 
o urbanistykę, charakterystyczna była regularność zabudowy, wynikająca z zastosowania planu 
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wany. Pamiątką klasztoru jest również figura Matki Boskiej na wysokim, okrągłym cokole stojąca 
na obrzeżu Bledzewa. Wielką atrakcją Bledzewa są wykopaliska prowadzone na terenie byłego 
klasztoru cystersów.

Do innych budowli architektonicznych położonych na terenie gminy możemy zaliczyć: Kościół 
i chatę szachulcową z XVII w. w Chycinie, Kościół z XVII w. w Bledzewie w którym znajduje się 
krzyż cystersów, Kościół i pałac w Nowej Wsi, w Starym Dworku ruiny pałacu gdzie w czasie 
wojny północnej (1700-21) czasowo przebywali car rosyjski Piotr Wielki, król polski August II Sas 
i król szwedzki Karol XII, w Goruńsku posiadłość rodziny Gorońskich z XVIII w., w Osiecku Ko-
ściół z XVI w.

Miłośnikom zabytków i starej architektury polecamy Kościół z XVIII w. pw. Św. Anny w Nowej Wsi, 
letnią rezydencję opatów bledzewskich położoną w Starym Dworku, kościół pw. Św. Katarzy-
ny w Bledzewie z jego eksponatem w postaci krzyża cystersów i krucyfiksu z XVIII w., kościół 
i obraz cysterski „Ukrzyżowanie” z XVII w. w kościele w Starym Dworku oraz wiele innych ciekawych 
pod względem historycznym. 

Corocznie w sierpniu w Bledzewie odbywa ją się Dożynki Gminne i Jarmark Cysterski. Impreza, 
w której uczestniczą mieszkańcy z całej gminy rozpoczyna się na Rynku, skąd delegacje poszcze-
gólnych wsi w asyście orkiestry i mieszkańców idą w korowodzie dożynkowym na stadion sporto-
wy, niosąc wieńce dożynkowe. Najważniejszym punktem jest ceremoniał dożynkowy w trakcie któ-
rego wieńce z poszczególnych wsi wręczane są najlepszym rolnikom. Wręczanie wieńców odbywa 
się przy wspólnym śpiewaniu przyśpiewek ludowych.

Mieszkańcy gminy przybyli na tę uroczystość są obdarowywani chlebem, który dzieli i rozdaje wójt 
gminy, starosta i starościna dozynek. Po ceremonii zaczyna się Zabawia Dożynkowa. Jarmark 
to impreza związana z obecnością cystersów na ziemiach bledzewskich, obejmuje występy arty-
styczne, pokazy, możliwość zakupu wyrobów rękodzielniczych (jarmark). W trakcie Jarmarku or-
ganizowany jest Bieg Cysterski ulicami Bledzewa. Cystersiada to przegląd pieśni organizowany 
w Kościele w Bledzewie. 

Gmina Bledzew to jedna z bardziej urokliwych gmin w województwie lubuskim. Dużą atrakcją są 
liczne jeziora z czystą wodą oraz Zalew Bledzewski z XIX wieczną wciąż czynną elektrownią wod-
ną. Liczne lasy dają przyjemność grzybiarzom i miłe wytchnienie spragnionym czystego powietrza 
turystom. 

Przez teren gminy przebiega wiele szlaków turystycz-
nych, które swym uczestnikom dostarczają wielu wra-
żeń. Szlakami tymi są: Europejski Szlak Rowerowy R1, 
Europejski Szlak Cystersów, który jest ściśle związany 
z obecnością cystersów na tych ziemiach od XIII w. 
Biegnie także tutaj Europejski Szlak Pieszy E-11 i jeden 
z najpiękniejszych szlaków kajakowych w kraju, którego 
kierunek i bieg wyznacza rz. Obra.

Metryka Bledzewa sięga VIII wieku, w którym w pobliskim 
zakolu Obry (Grądzkie) znajdował się gród warowny. 
Pierwsza wzmianka o Bledzewie pochodzi z 1235 r. i jest 
związana z fundacją kościoła. W 1312 r. wieś przeszła 
na własność klasztoru cystersów w Zemsku. W 1414 r. 
cystersi przenieśli klasztor do Bledzewa.

Dzisiejszy spadek pocysterski w Bledzewie obejmuje 
ołtarz w kościele św. Katarzyny, dzwon zegarowy, 
monstrancję, krzyż pasyjny, ołtarz boczny, stalle, kil-
ka obrazów i rzeźb. Inne pamiątki w postaci wspania-
łych, starych obrazów (1641 r.) znajdują się w kościele 
barokowym w Starym Dworku. Sam Stary Dworek – let-
nia rezydencja opatów – stojący na wysokim brzegu 
Obry został w ostatnich latach kompletnie zdewasto-
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względu na swoją chronologię, 
walory historyczne i artystyczne zo-
stał wpisany w 1933 r. do rejestru 
zabytków.

Tarnowo Pałuckie to miejsce lokacji 
pierwszego klasztoru cysterskiego 
na tutejszych ziemiach, obecnie 
uważany za najstarsze opactwo na 
ziemiach polskich. Dzieje tej miej-
scowości bardzo ściśle związane 
są z losami położonych na jej tere-
nie obiektów osadniczych i archi-
tektonicznych.

Już w 1153 r. w jej obrębie lokowano klasztor cysterski, w cieniu którego Tarnowo Pałuckie zaczęło 
się rozwijać. Niegdyś nie wymieniano tej miejscowości, gdyż do ok. połowy XII – początek XIII w. 
Łekno i Tarnowo Pałuckie określano jedną nazwą – Łekno, aż do momentu wykształcenia się sa-
modzielnej osady Tarnowo Pałuckie.

Pierwszy drewniany kościół pobudowano tutaj w XIII w. i przetrwał on do ostatniej ćwierci XIV w., a na 
jego miejscu postawiono nowy, który w głównej bryle zachował się do dziś. Według ekspertów i ar-
cheologów najstarsze drzewo użyte do jego konstrukcji zostało ścięte jesienią/zimą 1373/1374 r. 
Obecnie bryła kościoła jest orientowanym drewnianym obiektem o konstrukcji zrębowej, a po-
wierzchnia ścian nawy, strop, prezbiterium i zakrystia pokryte są przebogatą polichromią z ok. XVII w.

W roku 2016 na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świa-
ta” wpisany został dokument Zbyluta – pochodzący z 1153 r. 
i zawierający akt fundacji i uposażenia klasztoru w Łeknie, o tre-
ści: Zbylut, obywatel Polski (Polonie civis) zawiadamia, że założył 
klasztor w Łeknie, na terenie swojej dziedzicznej posiadłości 
i uposażył go częścią swojej wolnej ojcowizny, a mianowicie 
wsiami Rgielsko z jeziorem, Straszewo i Panigródz, oraz tar-
giem i karczmą w Łeknie. Fundację tę, w obecności Mieszka 
III Starego, księcia wielkopolskiego, oraz innych świadków 
potwierdzili poproszeni o to Jan, arcybiskup gnieźnieński 
i Stefan, biskup poznański, i umocnili ją klątwą, a dodatkowo 
arcybiskup Jan zabezpieczył ją przyciśnięciem swojej pie-
częci. Na mocy tego aktu erygowano najstarsze na zie-
miach polskich opactwo cysterskie. 

Gmina Wągrowiec położona jest ok. 60 km od Poznania w kierunku północnym, należy administra-
cyjnie do Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Wągrowieckiego. Gmina leży na tzw. „Szlaku 
Cysterskim” oraz „Szlaku Piastowskim”.

Etnograficznie przynależy do Pałuk, obejmujących północno-wschodnią część Wielkopolski. Pra-
wie w całości wchodzi w obręb (typologia Kondrackiego) makroregionu Pojezierza Wielkopolskie-
go. Główna część pokrywa się z Pojezierzem Gnieźnieńskim (zwanym także Mogileńskim). Pod 
względem geomorfologicznym Gmina Wągrowiec leży na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w Pasie 
Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, na Równinie Wągrowieckiej, w środkowej części Pradoliny Wełny. 
W wartościach bezwzględnych wznosi się na wysokość 70-90 m n.p.m.

Z północy na południe przez teren gminy przebiega rynna polodowcowa, w której utworzyły się 
liczne jeziora m.in. Grylewskie, Bukowieckie, Kobyleckie, Durowskie, Łęgowskie, Wiatrowskie, Łek-
neńskie, Rgielskie oraz Toniszewskie i największe z nich Kaliszańskie (oba włączone do obszaru 
Natura 2000). Łącznie 15 jezior o powierzchni 1147,67 ha.

Krajobrazowo teren uzupełniają kompleksy leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. W tym 
leżący 4 km na zachód od Wągrowca, unikalny 31 hektarowy Rezerwat „Dębina”, w którym do-

minują liczne, ponad 270-letnie dęby, a wśród nich, ze 
względu na wiek i piękną sylwetkę, uznany za pomnik 
przyrody „Dąb Korfanty”.

Na terenie Gminy Wągrowiec, znajduje się 421 
obiektów zabytkowych, w tym 46 obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków, z perłą na światową ska-
lę – jednym z najstarszych w Polsce, drewnianym 
kościołem z 1373/74 r. w Tarnowie Pałuckim, charak-
teryzującym się unikalną późnorenesansową po-
lichromią wnętrza. Kościół pw. św. Mikołaja ze 
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Centralnie położona, barokowa Bazylika Mniejsza stanowi cel 
wielu pielgrzymek, a Cudowna Figurka Matki Bożej Bardz-
kiej Strażniczki Wiary jest najcenniejszym skarbem miasta 
i kościoła. Wrażenie robią także wspaniałe organy, które 
doniośle rozbrzmiewają nie tylko podczas mszy, ale i mię-
dzynarodowych koncertów w okresie letnim. Przy kościele 
wznosi się barokowy klasztor zbudowany przez cyster-
sów. W 2016 r. na podstawie wyników badań stwierdzo-
no, że cudowna figura Matki Bożej Bardzkiej pochodzi 
z XI wieku i jest najstarszą tego typu figurką w Polsce!

Miasteczko ciągle się rozwija, nie zapominając o tradycji i historii, wykorzystując potencjał istnie-
jących zabytków. Jest Droga Krzyżowa z punktem widokowym i malutkim kościółkiem, Górską 
Kaplicą na szczycie, gdzie w sezonie letnim odprawiane są msze św. 

Każde z miejsc ma swoją historię, którą warto poznać. 

Bardo to malownicza miejscowość turystyczna usytuowana 
w Dolinie Nysy Kłodzkiej Przełomu Gór Bardzkich. To raj dla tu-
rystyki aktywnej. Tutaj zlokalizowana jest część tras rowerowych 
typu SINGLETRACK. W całości obejmują one obszar 7 gmin Kotliny 
Kłodzkiej tworząc w ten sposób najdłuższe singletracki w Polsce. 
Wszystkie trasy znajdziecie Państwo w aplikacji https://www.
traseo.pl/http://singletrackglacensis.com/trasy. Obok turystyki ro-
werowej ogromną popularnością cieszą się  SPŁYWY PONTONO-
WE, które wiodąPrzełomem Bardzkim, najbardziej malowni-

czym odcinkiem Nysy Kłodzkiej o długości 14 km pomiędzy Ławicą 
(Młynowem) a Bardem. Ze względu na swój urok i historię powstania przełom ten nazywany 

jest Cudem Sudetów. Rzeka w tym miejscu przecina Góry Bardzkie kilkoma meandrami, tworząc 
tzw. przełom antecedentny. Płynąca rzeka wcinała się zbocza gór tworząc przełom o głębokości 
150 metrów! Więcej o zabytkach i atrakcjach Barda i okolic na www.bardo.pl. 

Zapraszamy do Barda – Miasta Cudów!

Bardo – Miasto Cudów… małe miasteczko położone w Kotlinie Kłodzkiej w malowniczym zakątku 
Nysy Kłodzkiej oraz Gór Bardzkich. Miejsce chętnie odwiedzanie przez turystów i pielgrzymów, 
z bogatym rysem historycznym i tradycją religijną. Bardo ze względu na swoje strategiczne poło-
żenie, począwszy od wieku X aż po koniec XIII, stanowiło ważny gród na granicy polsko-czeskiej. 
Około 1290 r.  teren dawnego grodu został kupiony przez ojców cystersów z Kamieńca Ząbkowic-
kiego, którzy już od 1247 r. byli właścicielami tutejszego kościoła-kaplicy. W ten sposób w Bardzie 
utworzono cysterską prepozyturę.

W panoramę miasteczka wpisuje się kilka obiektów pocysterskich.  
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ówczesne rzemiosło, walki, muzykę i tańce. Celem jarmarku jest przeniesienie uczestników w odle-
głe czasy średniowiecza. Program wzbogacają warsztaty pisania gęsim piórem, czerpania papie-
ru, garncarstwa itp. Nie brakuje również programu artystycznego przygotowanego przez uczniów 
ze szkół z Jemielnicy. Natomiast w spichlerzu można podziwiać wystawy związane z tematyką 
cysterskich klasztorów oraz średniowiecza. Impreza wprowadza gości w świat średniowiecznych 
jarmarków, miejsca, gdzie spotykali się ludzie ze wszystkich stron świata.

Miłośnicy wycieczek rowerowych znajdą w okolicy wiele dobrze oznakowanych tras rowerowych. 
Prowadzą one do najatrakcyjniejszych miejsc w tej części Śląska Opolskiego, m.in. doliną rzeki Je-
mielnicy z jej malowniczymi meandrami, kanałami, nieczynnymi młynami i śródpolnymi kapliczkami.

Dojazd: do Jemielnicy najlepiej dojechać autostradą A4 Katowice – Wrocław, pomiędzy Gliwicami 
a Opolem trzeba zjechać na Strzelce Opolskie, dalej kierować się w stronę Olesna (z Jemielnicy do 
Strzelec Opolskich jest ok. 7 km).

Zwiedzanie obiektów pocysterskich w Jemielnicy możliwe jest dla osób indywidualnych, jak rów-
nież dla grup zorganizowanych po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji pod nr tel.: 77 556 10 86 
lub poprzez kontakt mailowy: turystyka@jemielnica.pl

Zwiedzanie obiektów pocysterskich dla grup odbywa się z przewodnikiem i trwa około 90 minut. 
Oprowadzanie rozpoczyna się na placu klasztornym, a kończy się w Punkcie Informacji Turystycz-
nej, gdzie można nabyć przewodniki, foldery oraz inne pamiątki.

Jemielnica leży na szlaku cysterskim wytyczonym z inicjatywy Rady Europy w 1990 r. Szlak ten 
prowadzi przez Portugalię, Hiszpanię, Francję, Niemcy, Polskę i Irlandię. W centrum wsi wzno-
szą się otoczone murem pozostałości dawnego opactwa pocysterskiego. Cały kompleks budowli 
pocysterskich jak również i zabytkowa tradycyjna zabudowa wiejska stanowią jedną z pereł archi-
tektonicznych Śląska Opolskiego. Opactwo cystersów w Jemielnicy ufundowane zostało przez 
księcia opolskiego Bolka I dla zakonników sprowadzonych w 1286 -1287 r. z Rud koło Raciborza. 
Na przestrzeni wieków kościół był rozbudowywany a folwark cysterski ulegał rozwojowi. Jednakże 
Jemielnicy nie omijały nieszczęścia i klęski wojenne. W 1428 r., podczas wojny husyckiej wieś 
została splądrowana i spalona, z kolei w 1733 r. wybuchł kolejny pożar, a wojna 30-letnia również 
nie oszczędziła Jemielnicy. W 1810 r. w wyniku sekularyzacji klasztorów nastąpiła kasata zakonu. 
Obecnie w budynku poklasztornym znajduje się plebania. Dla turystów do zwiedzania dostępny 
jest kompleks pocysterski: kościół parafialny wraz z budynkami poklasztornymi. Nieopodal na 
ulicy Wiejskiej znajduje się gotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, dawniej kościół parafialny 

a obecnie pełniący funkcję kaplicy pogrze-
bowej. Atrakcją turystyczną jest również spi-
chlerz, były młyn i browar, stawy pocyster-
skie, zabudowa dawnego centrum wsi oraz 
cmentarz żołnierzy francuskich.

Atrakcją turystyczną jest Jarmark Cysterki, 
który odbywa się co roku 1 maja przy zabytko-
wej ulicy Wiejskiej – przy dawnym centrum wsi 
oraz w ogrodach pocysterskich. Wydarzenie 
to przybliża mieszkańcom i gościom rzeczy-
wistość średniowiecznej Jemielnicy, w której 
żyli cystersi, wprowadzając ich zarazem w nie-
zwykły świat tętniący życiem średniowiecznej 
osady rolniczej i handlowej oraz prezentując 
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Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Ponad 800 lat życia kościoła, w tym 600 lat opactwa, nadało ziemi 
kamienieckiej wyjątkowego charakteru. W 1210 r. przybywają tu kanonicy regularni, aby po 38 la-
tach założone opactwo przekazać cystersom. Ów zakon, w którym tak owocnie łączono modlitwę 
z pracą, ukształtował piękno tej ziemi. Kultura agrarna, zmiana biegu rzek, zapobieganie powo-
dziom, ale przede wszystkim życie religijne ze wspaniałym kościołem i klasztorem, to dziedzictwo 
pozostawione przez cystersów, które nadal zachwyca pomimo upływu wieków. 

Wczesnogotycki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego należy do 
najstarszych i największych kościołów Śląska. Gotycka bryła na planie krzyża łacińskiego budzi 
podziw i skłania do modlitwy. Nad  barokowym wyposażeniem świątyni pracowali najwięksi mi-
strzowie przełomu wieku XVII i XVIII: Michał Willmann, Jan Krzysztof Liška, Krzysztof Königer czy 
Tomasz Weissfeldt i wielu innych. Ich geniusz artystyczny zapiera dech w piersiach, kiedy patrzymy 
na największy w Polsce i jeden z największych w Europie 26 metrowy ołtarz główny albo wysoką 
na 10 metrów ambonę, z zachwycającą drabiną Jakubową i samym Patriarchą śpiącym u jej pod-
nóża. Nie można oderwać oczu od figur Czternastu Wspomożycieli dłuta genialnego Skandynawa 
Weissfeldta, który wyrzeźbił świętych w barokowych koronkach, co nie przeszkadzało ukazać ich 
cierpienia czy ekstazy. Kilkanaście ołtarzy, stalle, obrazy Pasji Chrystusa i samo ogromne wnętrze 
pocysterskiej świątyni pozostawiają nas w zachwycie dla minionych wieków, gdzie tak harmonijnie 
łączono modlitwę z pracą i sztukę z życiem.

Ponadto warto odwiedzić: Muzeum Kamienieckich Cystersów – wystawa paramentów i szat 
liturgicznych, Pałac Marianny Orańskiej-perłę Architektury Dolnego Śląska.
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tak nazywa się ten monument, jest zabytkiem najwyższej 
klasy, odwiedzanym corocznie przez ponad 100 tys. tury-
stów, których urzeka pięknem i harmonia fresków, obrazów 
i rzeźb, ale też skalą i rozmachem budowli. Zespół zabu-
dowań klasztornych mieści w sobie Mauzoleum Pia-
stów, najstarszą w Polsce, cudowną ikonę Matki Bożej 
Łaskawej, a zwłaszcza imponującą Bazylikę Mniejszą, 
której dwuwieżowa fasada wznosi się na wysokość 
przeszło 70 m. Przez Krzeszów przebiega również głów-
ny Europejski Szlak Cysterski oraz Sudecka Droga św. Jakuba. Do tego 
warto zobaczyć szereg innych budowli towarzyszących kompleksowi klasztornemu, choćby 
urokliwy „Pawilon na wodzie” w pobliskim Betlejem, czy odrestaurowaną kalwarię.

Gmina stanowi także doskonałe wyzwanie dla osób zainteresowanych 
aktywnością fizyczną. W miejscowości Czarnów funkcjonuje stacja 
narciarska „CZARNÓW-SKI” posiadająca dwa wyciągi narciarskie, 
trzy trasy zjazdowe, a także wyciąg i trasę dla dzieci. Na miejscu 
znajdziecie odpowiednią infrastrukturę obsługi turysty i możliwość 
jazdy nocnej. W pobliżu Czarnowa leży Rudawski Park Krajobra-
zowy z bogactwem szlaków rowerowych, pieszych turystycznych 
i dydaktycznych, a także możliwością przejścia do unikatowych 
„Kolorowych Jeziorek” na terenie sąsiedniej gminy Marciszów, 
lub do miejscowości Miedzianka rozsławionej przez książkę Fili-
pa Springera. Po przeciwnej geograficznie stronie gminy zloka-
lizowany jest Rezerwat Przyrodniczy „Głazy Krasnoludków” 
w Gorzeszowie z fantazyjnie ukształtowanymi formacjami skal-
nymi, stanowiący legendarne miejsce zamieszkania krasnali. 
W miejscowości Kochanów stoi unikatowy najstarszy w Euro-
pie, średniowieczny kamienny stół sądowy, będący miej-
scem gdzie zapadały srogie orzeczenia ówczesnych sądów.

Znajdując się w tych miejscu nie sposób nie wspomnieć 
o barwnym, organizowanym w lipcu, „Zlocie Krasnali” będą-

cym imprezą dedykowaną najmłodszym pociechom i ich rodzicom. Ofertę kulturalną 
gminy poszerza kameralne Kino za Rogiem w Krzeszowie oferujące ambitny repertuar filmowy. 
Z Krzeszowa blisko jest do Kamiennej Góry, gdzie warto zwiedzić podziemną trasę turystyczną 
„Arado”, i zobaczyć ekspozycje Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do Kamiennej Góry i okolic!

Gmina Kamienna Góra jest położona w południowej części woj. dolnośląskiego, w odległości 
niespełna 100 km od Wrocławia w bezpośrednim pobliżu przejścia granicznego z Republiką Czech. 
Atutem regionu są walory krajobrazowe, bogate dziedzictwo kulturowe, oraz szereg miejsc wartych 
zobaczenia. Chętni, bez większego problemu, znajdą nocleg w dobrze rozwiniętej sieci gospodarstw 
agroturystycznych, a swój czas wolny będą mogli spędzić w zróżnicowany, atrakcyjny sposób. 

Prawdziwą perełką turystyczną gminy jest pocysterski kompleks klasztorny w Krzeszowie, 
uznany za „pomnik historii” i będący materialnym świadectwem wielowiekowej działalności zakonu 
cystersów, gospodarujących tutaj od końca XIII w. „Perła Europejskiego Baroku”, bo zazwyczaj 
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gwarantują sołectwa Turze, Budziska, Ruda i Siedliska. Atutem Gminy jest dobre skomunikowanie 
jej miejscowości z dużymi aglomeracjami – Raciborzem, Rybnikiem, Gliwicami i Kędzierzynem-
-Koźlem.

Gmina organizuje szereg cieszących się dużym zainteresowaniem cyklicznych imprez, m.in. Bieg 
Niepodległości, Rajd Rowerowy Szlakiem Pożaru z 1992 r., Amatorski Rajd Samochodowy, kończący wa-
kacje festyn rodzinny Dni Kuźni Raciborskiej. Rokrocznie Turze gości uczestników znanej imprezy 
wodniackiej na rzece Odrze o nazwie Pływadło. Natomiast rzeka Ruda stanowi dużą atrakcję dla 
kajakarzy.

Odwiedzający Gminę Kuźnia Raciborska mogą podziwiać umiejętne połączenie atrakcyjności 
ośrodka gospodarczego z bogactwem żyznych, uprawnych ziem nadodrzańskich oraz dziedzic-
twem kulturowym i technicznym.

Gmina Kuźnia Raciborska (127 km kw., siedem sołectw, 11,5 tys. mieszkańców) położona jest 
na zachodnim krańcu województwa śląskiego w samym sercu raciborskich lasów. Stolica gminy 
– miasto Kuźnia Raciborska – to lokalny ośrodek administracyjny, oświatowy i przemysłowy, znany 
przede wszystkim za sprawą Fabryki Obrabiarek Rafamet S.A., czołowego polskiego eksportera 
tych urządzeń. Dużą renomą na krajowym i zagranicznym rynku przetwórstwa mięsnego cieszy się 
rodzinna firma Maxpol. W mieście rozwija się także szereg małych i średnich firm.

Położenie wśród ogromnego kompleksu leśnego determinuje inne obszary rozwoju gminy. Cen-
trum turystycznym są Rudy, wieś założona w połowie XIII w. przez zakon cystersów. Mnisi zbudowali 
tu klasztor oraz kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś jest to bazylika 
mniejsza, diecezjalne sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. Liczne rzesze wiernych podążają 
przed słynącą łaskami ikonę Matki Bożej, eksponowanej w przepięknej barokowej kaplicy ma-
riackiej. W kościele są także relikwie św. Walentego oraz bł. Karoliny Kózkówny. Niezmiennie 
zachwyt budzi surowe, gotyckie wnętrze zakonnej świątyni i jej otoczenie – rozległy park z licznymi 
okazami starodrzewia. Całe pocysterskie włości, w XIX w. zaadaptowane na siedzibę możnowład-
czą rodziny von Ratibor, a niedawno gruntownie odnowione staraniem diecezji gliwickiej, ściągają 
do Rud dziesiątki tysięcy turystów rocznie.

Gmina intensywnie wspiera rozbudowę infrastruktury turystycznej. Wybudowano parking przed 
Starym Opactwem z centrum informacji turystycznej, repliką młyna oraz terenem rekreacyj-
nym. Gmina zarządza także bezpośrednio zabytkową stacją kolei wąskotorowej, organizując od 
szeregu lat turystyczne przewozy pasażerskie oraz imprezy plenerowe. Na terenie stacji znajduje 
się szereg eksponatów z historii kolejnictwa, a zabytkową stację włączono do Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. Całość rudzkiej oferty dopełniają ścieżki rowerowe, wiodą-
ce rudzkimi lasami i po terenie zagospodarowanego pożarzyska z 1992 r., powstałego wskutek 
największego pożaru lasów współczesnej Europy. Położona przy malowniczych meandrach rze-
ki Rudy miejscowość Ruda Kozielska, a także otoczone lasami Jankowice stanowią doskonałe 
miejsce dla budownictwa jednorodzinnego. Ciekawą ofertę dla lubiących ciszę i kontakt z przyrodą 
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Gmina Bukowina Tatrzańska obejmuje ziemie leżące na styku dwóch krain oddzielonych rzeką 
Białką, rzeką rwącą, czystą, wypływającą z serca Tatr. Na jej lewym brzegu znajduje się Podhale, na 
prawym Spisz. Ich odrębność, odmienna historia i kultura a jednocześnie wzajemne przenikanie się 
tworzą specyficzny klimat „pogranicza”, dostrzegany na pierwszy rzut oka i stanowiący o niepowta-
rzalności. Na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska znajdują się najważniejsze obiekty polskich Tatr: 
Morskie Oko, Rysy, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Orla Perć, Wołoszyn, Świnica. 

Gmina jest atrakcyjna o każdej porze roku. Wio-
sną latem i jesienią można przemierzać tatrzań-
skie szlaki, które liczą ok. 210 km, zimą oddać 
się białemu szaleństwu. Bezpieczne trasy nar-
ciarskie, dbałość o snowboardzistów, a przede 
wszystkim dobra, wzorowana na krajach alpej-
skich organizacja stacji narciarskich w Gminie 
Bukowina Tatrzańska, sprawia że należą one do 
czołówki zimowych ośrodków w Polsce. Trasy 
są dobrze przygotowane, oświetlone, sztucznie 
dośnieżane i systematycznie unowocześniane. 
Działają dobrze zaopatrzone wypożyczalnie 
sprzętu i szkoły narciarskie. Stacje mają zaple-
cze usługowe, handlowe i gastronomiczne. 

Po górskich wędrówkach, biegach czy inten-
sywnych zjazdach warto skorzystać z basenów 
termalnych, kompleksów rekreacyjno-reha-
bilitacyjnych z rozległymi aneksami SPA naj-
większych i najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Europie. 
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zdobione płaskorzeźbionymi ornamentami geometrycznymi 
i roślinnymi. Na szczególną uwagę zasługują również go-
tyckie malowidła prezbiterium i najstarsze, umieszczone na 
zachodnim filarze nawy południowej. Z okresu renesansu 
zachował się unikatowy przykład sztuki nagrobnej – sarkofag 
Niedrwickich (pierwotna pisownia nazwiska; obecnie używa 
się Niedrzwickich lub Niedźwickich), właścicieli zamku w Mię-
dzygórzu, którego autorem jest rzeźbiarz Santi Gucci. W ko-
ściele znajdują się relikwie św. Floriana, patrona strażaków, 
sprowadzone z Krakowa 3 maja 1995 r.

Koprzywnica jedno z czołowych miejsc na trasie „Małopol-
skiego Szlaku Cystersów” już od lat 90 ub. Wieku wpisana 
jest do Europejskiego Szlaku Cystersów. W pobliżu znajdują 
się: Sandomierz, Opatów, Ujazd, Baranów Sandomierski, 
Zawichost, Klimontów, Kurozwęki, Szydłów, Rytwiany. Ko-
przywnica leży na trasie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowe-
go.

Koprzywnica i jej okolice, to ziemia pracowitych ludzi, wspania-
łych zabytków, a także atrakcyjny teren dla miłośników wody, 
wędkowania, spacerów, amatorów owoców i warzyw.

Do niewątpliwych atrakcji rekreacyjnych należy zalew, 
17-hektarowy akwen zasilany z przepływającej obok Koprzy-
wianki. Jest to prawdziwy raj dla wędkarzy. W sezonie letnim 
znajduje się tu kąpielisko strzeżone oraz odbywają się im-
prezy plenerowe.

Nasza ziemia posiada również bogate walory przyrodnicze 
i kulturowe. 

W naszej „Małej Ojczyźnie” zwracamy szczególną uwagę na:
® Promocję zabytków Gminy Koprzywnica oraz możliwości 

propagowania jej historii i kultury.
® Prezentacje dziedzictwa kulturowego, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na tradycje regionalne, specjały kuch-
ni i miejscowy folklor.

® Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ziemi Koprzywnic-
kiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za gra-
nicą.

® Uczynienie z turystyki lokomotywy rozwoju gospodar-
czego, przywrócenie świetności i wzmocnienie prestiżu 
regionu.

Gmina Koprzywnica położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, wcho-
dząc w skład powiatu sandomierskiego i trzech makroregionów: Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej  
reprezentowanej przez mezoregion Wyżyny Sandomierskiej, Niecki Nidziańskiej reprezentowanej 
przez mezoregion  Niecki Połanieckiej, Kotliny Sandomierskiej reprezentowanej przez mezoregion  
Niziny Nadwiślańskie. Południowa i wschodnia część gminy położona jest na zachodnim brzegu 
Wisły. 

Rys historyczny:
Koprzywnica została założona przez Kazimierza Sprawiedliwego, 
który w 1185 r. sprowadził nad Koprzywiankę cystersów francu-
skiego opactwa Marimond. Fundatorem opactwa był Mikołaj Bo-
goria Skotnicki. W 1268 r. osada otrzymała prawa miejskie. Położe-
nie na szlaku handlowym sprzyjało rozwojowi rzemiosła i handlu. 
Po kasacie opactwa cystersów w 1820 r. Koprzywnica podupadła 
i w 1869 r. utraciła prawa miejskie, odzyskując je ponownie w roku 
2001. Obecnie Koprzywnica jest atrakcją turystyczną na Europej-
skim Szlaku Jabłkowym, który słynie z nowoczesnych sadów, 
unikatowych zabytków i bogatego dziedzictwa kulturowego.

Co warto zobaczyć?
Najcenniejszym obiektem zabytkowym jest pocysterski zespół 
klasztorny zbudowany w latach 1207-1240. Do dziś przetrwał ko-
ściół i przyziemia wschodniego skrzydła klasztornego. Świątynia 
została wzniesiona z kamiennych ciosów. Posiada nadbudowa-
ne z cegły gotyckie szczyty oraz dobudowane w okresie baroku: 
zakrystię, kaplicę, zachodnią fasadę z kruchtą i wieżę sygnaturki. 
We wnętrzu przykuwa uwagę harmonijny rozkład przestrzeni, pięk-
ny rytm arkad, gurtów i żeber sklepiennych. Filary i półkolumny są 
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Witów
Kościół Świętej Małgorzaty i Świętego Augustyna 
w Witowie powstał w XVIII w. Gdy go ujrzymy będziemy 
mieć wrażenie, że chyba już go gdzieś widzieliśmy. 
Witowskie Sanktuarium Maryjne, z uwagi na piękno 
i kunszt wykonania było wzorem dla wielu okolicznych 
świątyń powstających w epoce baroku. W kościele 
znajduje się Obraz Zwiastowania Matki Bożej uzna-
ny za cudowny, stąd Witów od ponad 200 lat stano-
wi cel pielgrzymek do Sanktuarium Maryjnego Matki 
Bożej Zwiastowania. Witowski kościół w niedzielne 
letnie popołudnia staje się sceną Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Warto zwrócić uwagę na 
Basztę Bramną w murach klasztoru oraz niezwykłej 
urody kuźnię stojącą około 200 m od świątyni. Modrzewiowy Kościółek św. Marcina stojący na 
cmentarzu w Witowie zdaje się melancholijnie spoglądać na okoliczne pola. Warto zadumać się 
chwilę, oglądając kunsztowne nagrobki otaczające świątynię.

Gmina Sulejów kładzie nacisk na działania promujące czystość wód i istotę dbania o oraz walory 
przyrodnicze swoich terenów. Działanie ma w pierwszym etapie wypromować walory fauny i flory 
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Budowa ścieżek rekreacyjnych, szlaków turystycznych 
ma zachęcać turystów do odwiedzania naszej Gminy. Sulejów to miejsce dla amatorów sportów 
wodnych, pieszych i rowerowych wycieczek oraz ludzi ceniących ciszę i spokój. Jesteśmy or-
ganizatorem już III Maratonu biegowo-rowerowego wokół Zalewu Sulejowskiego, który cieszy 
się ogromną popularnością wśród sportowców amatorów. Miejscem startu i mety jest Opactwo 
Cystersów w Sulejowie.

Historia Sulejowa to historia miasta granicznego, leżącego na dawnej granicy Małopolski i Wielko-
polski, miasta które starało się czerpać zyski ze swojego strategicznego położenia. Już w XII w. na 
Ziemię Sulejowską zaproszono dwa zakony: Cystersów i Norbertanów. To w murach tych opactw 
powstawała wspaniała architektura, wokół nich toczyło się tutejsze życie. Przez wieki tu deponowa-
ne były wszelkie bogactwa, gdyż okoliczne wsie podlegały prawu i ekonomii zakonów. Dziś pięknie 
odrestaurowane klasztory w Sulejowie i Witowie czekają na turystów. 

Opactwo Cystersów – Podklasztorze
Odwiedzenie Sulejowskiego Opactwa Cystersów to prawdziwa podróż w czasie. Jego mury za-
częto wznosić prawie osiem wieków temu! Zachowane zabudowania Klasztoru zachwycają róż-
norodnością stylów przypominając: romańską Francję – Kościół Klasztorny z piaskowca, Bramę 

Floriańską w Krakowie – Baszta Opacka, Kamienice 
w Kazimierzu nad Wisłą – Parafia, Wieżę Ratusza San-
domierskiego – Baszta Krakowska. W murach Opactwa 
od 1986 r. ponownie modlą się i pracują cysterscy mni-
si, sąsiadując z restauracją i hotelem, tworzą niesłycha-
ny klimat miejsca otwartego i autentycznego! Opactwo 
to niewyczerpane źródło historii i kultury tej ziemi. 

Muzeum w Opactwie Cystersów
Na terenie założeń klasztornych Opactwa Cystersów 
w Sulejowie, w przedsionku i kapitularzu romańskim 
znajduje się Muzeum pokazujące zarys dziejów Opac-
twa w Sulejowie. Znajdziemy w nim fragmenty odnale-
zionych detali architektonicznych oraz rzeźby, obrazy 
i wycofane już z użycia przedmioty liturgiczne. Poznamy 
także wyniki prowadzonych na terenie opactwa badań 
archeologicznych. 
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sala prac mnichów i refektarz – jadalnia zakonników oraz kościół pod wezwaniem św. Floriana 
z neoromańskim ołtarzem i przykuwającą wzrok polichromią pochodzącą z połowy XVIII w.

W zespole klasztornym na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Walk Narodowo-Wyzwoleń-
czych. Znajduje się w nim zbiór pamiątek z okresu Powstania Styczniowego oraz duży pakiet ręko-
pisów znanych postaci: Jana III Sobieskiego, Augusta Poniatowskiego, Bohdana Chmielnickiego, 
Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej. W klasztornych krużgankach spoczywa krypta z prochami 
Jana Piwnika „Ponurego” – legendarnego dowódcy partyzanckiego Armii Krajowej.

Od lat popularnością cieszą się jesienne koncerty z cyklu „Muzyka w Opactwie”, podczas któ-
rych występują światowej klasy wykonawcy muzyki poważnej. Pielgrzymów przyjmuje klimatyczna 
„Kawiarnia Cysterska” oraz pokoje gościnne w samym sercu klasztoru.

Turyści zainteresowani aktywnym wypoczynkiem mogą 
skorzystać zarówno z licznych szlaków rowerowych 
i pieszych, jak i atrakcji usytuowanego nieopodal opactwa 
parku rekreacyjno-sportowego. Na terenie parku zlokali-
zowane są boiska sportowe, plażowe, siłownia zewnętrz-
na, plac zabaw dla maluchów, skatepark z najgłębszym 
bowlem w Polsce, pumptrack oraz obsługująca 20-hek-
tarowy zbiornik wodny wypożyczalnia kajaków i rowerów 
wodnych.

Wąchock to miasteczko położone na obrzeżach Puszczy Świętokrzyskiej, w dolinie rzeki Kamien-
nej. Jego początki sięgają 1179 r. i związane są z fundacją opactwa cysterskiego. Wokół klasztoru 
powstała osada, w której rozwijał się handel i usługi. Zaczęło funkcjonować targowisko, w 1315 r. 
zlokalizowano komorę celną. Dzięki działalności „szarych mnichów” powstały młyny, kamieniołomy, 
warsztaty tkackie, uprawy warzyw i ziół. W 1454 r. król Kazimierz Jagiellończyk nadał Wąchockowi pra-
wa miejskie. Opactwo stało się wówczas jednym z najważniejszych centów rozwojowych w regionie.

Dzisiejszy obiekt jest niewątpliwie obowiązkowym punktem odwiedzin dla turystów zwiedzających 
północną część regionu świętokrzyskiego. Najcenniejszymi i najstarszymi elementami opactwa są: 
XIII-wieczny kapitularz – sala zebrań zakonników, pochodzące z tego samego okresu fraternia – 
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Szlak Cysterski w Polsce Szlak Cysterski w Polsce

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 

To doskonały przykład zachowania dwóch następujących po sobie chronologicznie 
Zakładów Wielkopiecowych. Starszy został zbudowany w latach 1836-1841 w ramach 

inwestycji Banku Polskiego i stanowił rozwinięcie koncepcji Stanisława Staszica. Nowszy, czynny w la-
tach 1899-1968 jest dzisiaj przykładem jedynego w Europie w całości zachowanego ciągu technolo-
gicznego Zakładu Wielkopiecowego z XIX w. Jakkolwiek pierwszy Wielki Piec w Starachowicach zbudo-
wali wąchoccy cystersi w 1789 r. Nawiązując do tych tradycji Muzeum wspólnie z Opactwem 
O.O. Cystersów organizuje od 2013 r. festyn historyczny „Mnisi i Hutnicy” w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Wydarzenie prezentujące dwa aspekty życia zakonnego oraz wkładu cystersów w tworze-
nie dziedzictwa duchowego i materialnego zostało docenione wyróżnieniem przyznanym w 2017 r. 
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Powiat Poznański

W dawnym klasztorze cysterek w Owińskach prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych. Obecnie w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych 
pracuje nad rewaloryzacją obiektu. Kompleks klasztorny zostanie nie tylko pozbawiony barier architek-
tonicznych i w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale zabytkowe, unikatowe 
otwarte zostaną dla zwiedzających. Remont obejmuje m.in. krużganki, duży i mały refektarz, bibliotekę, 
czytelnię, kaplicę oraz piwnice.

Powiat Choszczeński 

Powiat Choszczeński znajduje się w południowej części województwa zachodniopomorskiego. Powiat 
zrzesza gminy Cysterskie z Bierzwnika, Pełczyc, Krzęcina oraz Recza. Ziemia Choszczeńska (Arnsawal-
de) ma silnie uwarunkowaną tożsamość historyczną. Dziedzictwo kulturowe powiatu oparte jest na po-
nad tysiącletnim położeniu geograficznym na granicy spierających się kultur: słowiańskiej, skandynaw-
skiej, niemieckiej. Wśród 85 zarejestrowanych zabytków są zabudowa sakralna, pałacowa, dworska 
i folwarczna, fragmenty architektury obronnej oraz zabytkowej zieleni.

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

Dom Generalny zgromadzenia mieści się w dawnym klasztorze cysterek w Trzebnicy. 
W roku 1861 pierwsze siostry boromeuszki przybyły do Trzebnicy, aby opiekować się 
chorymi i potrzebującymi. Dzięki pomocy Zakonu Rycerzy Maltańskich, zajmujących się 

szpitalnictwem, udało się siostrom boromeuszkom nabyć klasztor trzebnicki na własność. Dziś siostry 
obejmują całodobową opieką kobiety i mężczyzn, w tym osoby niepełnosprawne, niewymagające ho-
spitalizacji w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym mieszczącym się w wyremontowanych i adaptowa-
nych dla tego celu pomieszczeniach dawnego szpitala. Prowadzą Świetlicę Profilaktyczno-Wychowaw-
czą dla dzieci i młodzieży pod nazwą „MACIEJKI” oraz stołówkę dla ubogich, pod oficjalną nazwą: 
„Ośrodek Wsparcia Społecznego – Szósty Stół św. Jadwigi”.

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą

Seminarium swoją siedzibę ma w klasztorze cystersów, założonym według tradycji w 1145 r. 
Własnością salezjanów obiekt jest od 1921 r. Wówczas powstało tam niższe seminarium 
duchowne. Salezjanie dokonali restauracji zniszczonych zabudowań klasztoru adaptując 

je na cele dydaktyczne. W latach okupacji zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru. Powrócili po 
wojnie kontynuując działalność niższego seminarium duchownego. Po jego zamknięciu przez władze 
komunistyczne w 1952 r., Ląd stał się siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Sale-
zjańskiego. W 1972 r. rozpoczęto szeroko zakrojone prace remontowo – renowacyjne obiektu. Kościół 
i klasztor otoczone są opieką konserwatorską, powstały też nowe budynki.

Aleksandra i Piotr Hrynkiewiczowie

Od 1997 r. właściciele dawnego klasztoru cysterek w Cedyni. Po ośmiu latach prowadzenia prac remon-
towych pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków murom, które przez ostanie 50 lat były ru-
iną dali nowe życie. Łącząc funkcje użytkowe z niepowtarzalną atmosferą minionych czasów w zacho-
wanym skrzydle zachodnim obiektu stworzyli hotel i restaurację „Klasztor Cedynia”. 

Powiat Raciborski

Na jego terenie znajduje się Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, stanowiący wspaniałą wizytówkę 
dbałości o dziedzictwo cysterskie i należący obecnie do najpiękniejszych i najbardziej zadbanych kom-
pleksów pocysterskich w Polsce. Został odrestaurowany dzięki pozytywnym efektom współpracy właści-
ciela obiektu z podmiotami zewnętrznymi, w tym także władzami samorządowymi szczebla powiatowego.
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