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Szlak cysterski. Pętla wielkopolsko-lubuska.
 Cystersi  byli  prekursorami  „zjednoczenia  
Europy” - są dziś skłonni  uważać  niektórzy historycy. 
Ich klasztory, rozsiane po całej  Europie  były  budowa-
ne  według  jednego wzorca, wszędzie panował ten sam 
model życia. Cysterscy opaci, raz w roku, zobowiązani 
byli udawać się do francuskiego Citeaux na posiedzenie 
kapituły generalnej. To tu, w 1098 roku, jako nowa gałąź 
zakonu benedyktynów, powstało pierwsze cysterskie 
opactwo. A na posiedzeniach kapituły generalnej, obok 
załatwiania spraw wewnątrzzakonnych,  była zawsze 
okazja do wymiany myśli, opinii o aktualnych wydarze-
niach w Europie, a nawet rolniczych nowinek. Patrząc 
dziś na mapę Europy z zaznaczonymi klasztorami cy-
sterskimi, widać jak potężny był to zakon i jak wielkie 
bogactwo kulturowe po sobie pozostawił. 
 „Ora et labora” czyli „Módl  się  i  pracuj”  
-  to  podstawowa dewiza cystersów. Zakonników spro-
wadzali biskupi, duchowni i możnowładcy, by wcielali 
gregoriańską reformę Kościoła. Cystersi osiedlali się w 
miejscach bezludnych, gdzie przy pomocy fundatorów 
i swoją ciężką pracą wznosili klasztory i kościoły. Wo-
kół klasztorów z czasem tworzyły się osiedla, a później 
nawet miasta. 
 Do Polski cystersi przybyli w XII wieku. 
Ich pierwsze fundacje były prowadzone równolegle 
dla wielkopolskiego Łekna i małopolskiego Jędrzejo-
wa - wcześniej jednak status samodzielnego opactwa 
uzyskało Łekno. W średniowieczu w Polsce było 26 
cysterskich opactw męskich i 17 żeńskich, dziś są tyl-
ko cztery męskie - w Wąchocku, Mogile, Szczyrzycu i 
Jędrzejowie, oraz kilka przeoratów i rezydencji. Ale po 
ich poprzednikach pozostały rozrzucone po całej Pol-
sce wspaniałe świątynie i klasztorne zabudowania, albo, 
tak jak w Łeknie koło Wągrowca, ślady cysterskiego za-

łożenia, odkryte i badane przez poznańskich archeolo-
gów. 
 W  ramach  Europejskich  Dróg  Kulturo-
wych,  Rada Europy  podjęła w 1990 roku decyzję o 
utworzeniu turystycznego Szlaku Cysterskiego. Jedno z 
jego  odgałęzień  przebiega od Portugalii przez Fran-
cję i Niemcy do Polski, obejmując wszystkie klasztory 
cysterskie na naszych ziemiach. Wytyczono tu cztery 
pętle szlaku -  małopolską, śląską, wielkopolsko-lubu-
ską i pomorsko-kujawsko-chełmińską, a w rozwijanie 
szlaku  zaangażowanych jest coraz więcej gmin i insty-
tucji. Przy prezesie Polskiej  Kongregacji Cystersów, w 
roku 2003, powstała Rada Koordynacyjna Szlaku Cy-
sterskiego, koordynująca i wspierająca wszelkie dzia-
łania mające na celu organizację i promocję szlaku 
cysterskiego w Polsce, przybliżanie  dziejów i dorobku 
cystersów, ochronę ich dziedzictwa kulturowego, a tak-
że ukazywanie znaczenia szarych mnichów dla rozwoju 
danego regionu oraz historycznych związków z Europą 
Zachodnią. 
 Wielkopolską pętlę szlaku cysterskiego 
można zwiedzać na różne sposoby. My proponujemy 
trzy trasy, które można potraktować oddzielnie lub w 
dowolny sposób je łączyć.   
 Bez względu na to jednak, jaką formę wy-
bierzemy, warto pamiętać, że Szlak Cysterski ma po-
dwójne znaczenie. 
 Z jednej strony to szlak pielgrzymkowy, 
wiodący    przez sanktuaria cysterskie i pocysterskie, 
po którym wędrowanie ma charakter religijny, z drugiej  
zaś szlak turystyczny, poznawczy. Ważne jest jednak to, 
by niósł on w sobie nie tylko poznawanie architektury 
cysterskiej, ale i cysterskiej duchowości.

Imprezy cysterskie w Lądzie n. Wartą,
fot. Z. Schmidt
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Trasa I: Owińska – Wągrowiec – Tarnowo Pałuckie – Łekno

Owińska

 Choć najstarsze znaleziska arche-
ologiczne potwierdzają, iż osadnictwo tu 
istniało już 4000 lat p.n.e., to jednak pisa-
na historia Owińsk (12 km na północny 
wschód od Poznania) zaczyna się w połowie 
XIII wieku, gdy książęcy bracia Przemysł I 
i Bolesław Pobożny ufundowali klasztor cy-
sterek, które sprowadzono z Trzebnicy. Licz-
ne nadania sprawiły, iż klasztor, w którego 
rękach znalazły się okoliczne wsie i lasy, był 
niezwykle zamożny. Już pierwsze wzniesio-
ne przez zakonnice budynki klasztorne, jak 
i kościół były murowane. 
Przy klasztorze mieszkali cystersi, którzy 
zajmowali się obsługą klasztoru i pełnili po-
sługę kapłańską w tutejszej parafii. Zakon-
nice prowadziły w Owińskach  szkołę dla 
dziewcząt ze szlacheckich rodów. Niemal 
przez 600 lat, do czasu kasaty zakonu przez 
władze pruskie, cysterki wywierały znaczy 
wpływ na rozwój regionu. 
 Na początku XVIII stulecia wznio-
sły nowy, późnobarokowy kościół według 
projektów Jana Catenazziego, a następnie 
Pompeo Ferrariego, wykorzystując mury 
dawnych świątyń romańskiej i gotyckiej. 

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. 
Jana Chrzciciela zbudowany został na planie 
kwadratu nakrytego kopułą wspierającą się 
na czterech potężnych filarach. Wokół głów-
nej nawy poprowadzono obejście - nawy 
boczne, chór i prezbiterium. 
 Obecne wyposażenie wnętrza 
świątyni jest barokowe i pochodzi z czasów 
budowy XVIII–wiecznej świątyni. Szczegól-
nie imponujący jest ołtarz główny z figurą 
Matki Boskiej umieszczoną pośrodku na ko-
lumnie. Otacza ją po bokach sześć rzeźbio-
nych kręconych kolumn, wzorowanych na 
konfesji św. Piotra z bazyliki watykańskiej. 
Na uwagę zasługują też intarsjowane stalle 
stojące z przodu naw bocznych oraz poli-
chromie pokrywające sklepienia kościoła i 
ściany po bokach ołtarzy w nawach bocz-
nych, pędzla poznańskiego franciszkanina 
Adama Swacha. 
 Na malowidłach Swacha, wiele jest 
cysterskich odniesień. Cztery malowidła, 
umieszczone na filarach wspierających wiel-
ką ośmioboczną kopułę nad główną nawą, 
przedstawiają trzy sceny biblijne oraz cy-
sterki adorujące Opatrzność Bożą - pomię-
dzy nimi znajduje się wizerunek kościoła i 
klasztoru z 1728 roku.  Zakonnice i zakonni-

ków cysterskich, których Matka Boża okry-
wa płaszczem swojej opieki, zobaczyć z kolei 
można nad chórem organowym. Malowidłu 
towarzyszy łaciński napis: „Ja, ten zakon, aż 
do końca wieków będę osłaniać i bronić”. 
Czworoboczny klasztor z wirydarzem po-
środku przylega do kościoła od strony połu-
dniowej. Do pierwotnego gmachu, od strony 
zachodniej dołączono dobudowane w XIX 
wieku skrzydło. W 1797 roku władze pru-
skie skonfiskowały dobra cysterek i przeka-
zały je Zygmuntowi Ottonowi von Treskow, 
a w 1835 roku dokonały kasaty klasztoru 
- mniszki przewieziono do klasztoru cyste-
rek w Ołoboku. W budynku poklasztornym 
umieszczono zaś zakład dla umysłowo cho-
rych, który - rozbudowywany - istniał do 
1939 roku. Na początku II wojny światowej 
hitlerowcy wywieźli z niego, a następnie za-
mordowali, ponad 1000 chorych - zarówno 
dorosłych, jak i dzieci.
Od czasów powojennych w pocysterskich 
budynkach klasztornych mieści się Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewido-
mych im. „Synów Pułku”. 

Kościół  pw. św. Jana Chrzciciela
pl. Przemysława 12, 62-005 Owińska
tel. 61 812 65 02
www.owinska.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych
pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska
tel. 61 812 04 86, fax  61 812 67 37
www.niewidomi.edu.pl

Wągrowiec  

Dzieje Wągrowca od samego początku aż do 
roku 1796, do czasu przejęcia dóbr klasztor-
nych przez państwo pruskie (ostateczna ka-
sata klasztoru nastąpiła w 1835 roku) zwią-
zane były z cystersami. Leżącą tu wcześniej 
osadę zakonnicy, osiadli od 1153 roku w 
sąsiadującym z Wągrowcem Łeknie, kupili 
w 1319 roku od Sędziwoja Wojciechowi-
cza. Pod ich rządami niewielka miejscowość 
szybko się rozrosła i już w roku 1381 nazy-
wana była miastem. W roku 1451 Wągro-
wiec stał się miastem klasztornym, a miesz-
czanie i rzemieślnicy zobowiązani byli płacić 
daniny na rzecz klasztoru.
 Opactwo wągrowieckie było za-
możne (w XVI wieku należało doń około 30 
wsi) i znaczące na polskiej mapie cysterskiej. 
W 1580 roku, to właśnie na odbywającym się 
w Wągrowcu posiedzeniu kapituły, powo-
łano do życia Prowincję Polską Cystersów, 
która zrywała dawne powiązania filiacyjne 
na rzecz nowych zależności organizacyjno-

Wnętrze kościoła w Owińskach,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Owińskach,
fot. Z. Schmidt Kościół farny w Wągrowcu

fot. Z. Schmidt

Kościół i klasztor w Wągrowcu,
fot. Arch. Urzędu Miasta  w Wągrowcu
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-prawnych. Na czele prowincji stał wizytator 
generalny, zwany komisarzem generalnym, 
którego zadaniem było m.in. wizytowanie i 
kontrolowanie poszczególnych klasztorów 
na obszarze całej prowincji, celem pilnowa-
nia ładu duchowego i moralnego mnichów 
oraz porządku organizacyjno-prawnego w 
klasztorach. 
 Gdy pod koniec XIV wieku cyster-
si zaczęli przenosić swą siedzibę z Łekna do 
Wągrowca, rozpoczęli tu budowę kościoła i 
klasztoru. Kościół pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny ukończono około 
roku 1455, a klasztor w 1512 roku. Gotyc-
ki kościół do naszych czasów jednak się nie 
zachował. Pod koniec wieku XVII Jan Ca-
tenazzi nadał mu formy barokowe. W roku 
1778 podjęto odbudowę, zniszczonych 30 lat 
wcześniej pożarem, świątyni oraz klasztoru. 
Trwała ona do końca XVIII wieku. 
W czasie zaborów kościół był świątynią pa-
rafialną, a w klasztorze umieszczono sąd i 
więzienie. Klasztorne budynki przejął Ko-
ściół po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku i umieścił w nich Konwikt Arcybisku-
pi. Po raz kolejny kościół i klasztor zostały 
zniszczone, gdy w 1945 roku podpalili je 
Niemcy. Ich odbudowa trwała do 1968 roku. 
Po II wojnie światowej cystersi starali się, 
aby sprowadzić do Wągrowca zakonników, 
ale działania te zakończyły się fiaskiem. Z 
wyposażenia dawnego kościoła zachował 
się jedynie późnobarokowy ołtarz główny, 
częściowo zrekonstruowany po wojnie oraz 
późnogotycka, polichromowana rzeźba Ma-
donny z Dzieciątkiem z około 1510 roku, 
wykonana z drewna lipowego w warsztacie 
św. Wolfganga w Toruniu.
Trójskrzydłowy, pocysterski budynek klasz-
torny przylega do kościoła od strony po-
łudniowej. To zrekonstruowana budowla 
późnobarokowa, wzniesiona częściowo na 
murach gotyckich poprzedniego obiektu. 
Kompleks klasztorny otacza wirydarz ze 
studnią i figurą św. Jana Nepomucena. 
Również przez cystersów został ufundowa-

ny kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła. Na 
miejscu drewnianej świątyni, obecny gotyc-
ki kościół zaczęto wznosić w połowie XVI 
wieku, konsekrowano go w 1575 roku. Do 
dziś zachował się w swym pierwotnym sta-
nie - jedynie kruchtę dobudowano w 1911 
roku. Ten jeden z najcenniejszych zabytków 
sakralnych w Wielkopolsce, jest kościołem 
orientowanym, murowanym z cegły, ze 
szczytami wczesnorenesansowymi. W jego 
wnętrzu zachowało się wyposażenie od póź-
nego renesansu po rokoko. Ołtarz główny, z 
około 1595 roku,  tryptyk z bogatą dekoracją 
snycerską, jest dziełem Mateusza Kossiora 
z Poznania. Niestety, znajdujące się niegdyś 
w nim obrazy, wywiezione w 1939 roku do 
konserwacji w Warszawie, spłonęły w stolicy 
na początku wojny. Dziś w Wągrowcu są ich 
kopie, wykonane przez Leona Wróblewskie-
go w 1947 roku, na podstawie zachowanych 
fotografii. 
 Bardzo okazała jest tutejsza am-
bona z 1593 roku, intarsjowana, z cytatami 
biblijnymi oraz renesansowe boczne ołtarze. 
Niezwykłej urody jest przylegająca do pre-
zbiterium kaplica Matki Bożej Różańcowej 
z 1586 roku. Jej sklepienie pokrywają  rene-
sansowe polichromie przedstawiające Chry-
stusa, ewangelistów, polskich świętych, a 
także proroków i ojców Kościoła. Malowidła 
zdobią też ściany kaplicy. 
 Przed kościołem farnym stoi po-
mnik z popiersiem księdza Jakuba Wujka, 
urodzonego w Wągrowcu wybitnego bibli-
sty, pierwszego tłumacza Biblii na język pol-
ski. Przypomina o tym napis na cokole: „Dał 
mowie polskiej Pismo Święte”. Urodzony 
w 1541 roku w Wągrowcu przyszły jezuita, 
pierwsze nauki pobierał w tutejszej szkole 
założonej i prowadzonej przez cystersów. 
Wybitną postacią był także cysters Adam z 
Wągrowca, organista i kompozytor działają-
cy w wągrowieckim klasztorze w XVII wie-
ku.  Niedawno odnaleziono ponad 20 jego 
różnych utworów.
Z cysterskich zabytków zachował się w Wą-

growcu także dawny dom opata, (obecna ul. 
Opacka). Dziś w dawnej opatówce, wznie-
sionej pod koniec XVIII wieku (przebu-
dowanej w latach 80. i 90. XX wieku),  jest 
Muzeum Regionalne, w którym na uwagę 
zasługuje m.in. interesująca kolekcja współ-
czesnej, nieprofesjonalnej sztuki o tematyce 
biblijnej. 

Kościół poklasztorny pw. Wniebowzięcia 
NMP 
ul. Klasztorna 21, 62-100 Wągrowiec
tel.  67 262 01 25
www. klasztor-wagrowiec.yoyo.pl
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
ul. Klasztorna 4, 62-100 Wągrowiec
tel. 67  262 09 99
Muzeum Regionalne 
ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 85 911, www.opatowka.pl
Czynne:
od wtorku do soboty w godz. 10 – 16
niedziele i dni świąteczne w godz. 12 – 16

Tarnowo Pałuckie
  
Drewniany kościół w Tarnowie Pałuckim (6 
km na północny wschód od Wągrowca) od 

początku był pod opieką łekneńskich cyster-
sów. Były jednak czasy, gdy mnisi o patronat 
nad tą świątynią musieli walczyć. Tak stało 
się w latach 1447-1448, gdy między opatem 
Gotfrydem a Stanisławem Gherlinem spra-
wę o ów patronat, rozsądzić miał kustosz 
poznański i komisarz apostolski Mikołaj z 
Sobótki. Zamiast rozstrzygnięcia sporu, ko-
misarz, na żądanie Stanisława Gherlina, na-
łożył na cystersów ekskomunikę. Zakonnicy 
odwołali się jednak do Stolicy Apostolskiej, 
która po dokładnym rozpatrzeniu praw cy-
stersów łekneńskich do parafii w Tarnowie 
Pałuckim, ostatecznie przyznała im rację. 
Decyzję tę potwierdza specjalny dokument 
wystawiony w Rzymie 9 października 1448 
roku. 
Pierwszy kościół, choć drewniany, ale po-
sadowiony na kamiennych fundamentach, 
wzniesiono około połowy XIII wieku. Na 
jego miejscu, w ostatniej ćwierci XIV wieku 
stanął,  istniejący do dziś, kościół pw. św. Mi-
kołaja. To najstarszy, zachowany w podsta-
wowej bryle (bez wieży postawionej w 1639 
roku i więźby dachowej) kościół drewniany 
w Polsce - takie rewelacje przyniosły wyni-
ki powtórzonych trzykrotnie badań den-
drochronologicznych przeprowadzonych 

Kościół w Tarnowie Pałuckim
fot. Z. Schmidt
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w 1999 roku. Okazało się, że nawa główna 
i zakrystia kościoła są o trzy stulecia starsze 
niż dotychczas sądzono. Najstarsze drewno 
użyte do jego konstrukcji zostało ścięte na 
przełomie jesieni i zimy lat 1373/74. 
 Niewielkiej tarnowskiej świątyni 
doszedł więc kolejny powód do sławy, któ-
rą wcześniej cieszyła się dzięki wspaniałej, 
XVII-wiecznej polichromii pokrywającej 
niemal każdy skrawek jej wnętrza. Wykona-
ne około 1639 roku, prawdopodobnie przez 
Walentego Podczosika z Kcyni, malowidła 
przedstawiają sceny z życia św. Mikołaja i 
św. Małgorzaty (ściany nawy). Na stropie 
jest wyobrażenie Adoracji Trójcy Świętej i 
kasetony z wizerunkami proroków i Ojców 
Kościoła. Ściany prezbiterium zdobią malo-
widła ze scenami z Nowego Testamentu, a 
jego sklepienie - motywy roślinne. 
  Jednonawowy kościół pw. św. 
Mikołaja oparty jest na konstrukcji zrębo-
wej. Prezbiterium jest zwężone i zamknięte 
prosto. Przy nawie od południa znajduje 
się niewielka kruchta, od zachodu - wie-
ża z kruchtą w przyziemiu. Nawę zakrywa 
strop, natomiast w prezbiterium mamy po-

zorne sklepienie kolebkowe. Ołtarz główny 
wykonany jest w stylu późnego renesansu z 
obrazem Wniebowzięcia Matki Boskiej po-
środku oraz św. Mikołaja i św. Małgorzaty 
po bokach. 

Kościół  pw. św. Mikołaja
Tarnowo Pałuckie 1, 62-105 Łekno
tel. 67 261 60 84

Łekno – Klasztorek
(obecnie Tarnowo Pałuckie) 

Relikty najstarszego opactwa cysterskiego na 
terenie Polski, w Łeknie, tkwią dziś głęboko 
pod ziemią. Niewiele byśmy o nich wiedzie-
li, gdyby nie trwające tu w latach 1982-2007 
badania archeologiczne prowadzone przez 
Ekspedycję Archeologiczną „ŁEKNO” In-
stytutu Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem 
prof. Andrzeja M. Wyrwy. 
Gdy rozpoczynano badania wiedziano tyl-
ko, że od fundacji klasztoru cysterskiego 
przez Zbyluta w roku 1153 aż do końca XIV 
wieku, do czasu przeniesienia do Wągrow-
ca, było tu opactwo cysterskie, a wcześniej 
istniał w tym miejscu gród, bo wymienia go 
bulla Innocentego II z 1136 roku. Znano też 
przypuszczalne miejsce, gdzie gród i opac-
two się znajdowały. Po latach wykopalisk i 
interdyscyplinarnych badań, które przynio-
sły sensacyjne odkrycia, wiedza o szarych 
mnichach w Łeknie jest bardzo bogata.  
Na terenie tzw. Klasztorku, jak nazywa się 
miejsce po klasztorze cysterskim w Łeknie, 
nad brzegiem Jeziora Łekneńskiego, osad-
nictwo istniało od czasów  schyłkowego  
paleolitu (12.000-8000 lat p.n.e.),  poprzez 
okres wpływów rzymskich,  średniowiecze, 
po  czasy  nowożytne. Po odejściu cystersów 
w XIV wieku, do XVI stulecia znajdował się 
tu cmentarz. 
        Proces powoływania dożycia opactwa 
w Łeknie rozpoczął się prawdopodobnie w 
latach 40. XII wieku, a zakończył  wysta-

wieniem dokumentu fundacyjnego w 1153 
roku,  w  którym  Zbylut, fundator opactwa  
stwierdza, że „...wedle swoich możliwości  z 
szacunkiem zaprosił, przyjął godnie i osie-
dlił” w Łeknie cystersów. To najstarszy za-
chowany w Polsce dokument fundacyjny dla 
klasztoru, który dotrwał do naszych czasów 
w oryginale, w dodatku w trzech egzempla-
rzach. Jeden z nich przechowywany jest w 
Archiwum Państwowym  w  Poznaniu (to 
najstarszy dokument tam się znajdujący), 
dwa pozostałe -  w  Archiwum Archidiece-
zjalnym w Gnieźnie.
Gdy opustoszał gród, od połowy XII wieku 
zamieszkali tu cystersi sprowadzeni  z Alten-
bergu koło Kolonii. Łekno było bezpośred-
nią filią Altenbergu, a pośrednią opactwa w 
Morimond,  jednej z pierwszych filii macie-
rzystego opactwa cystersów  w Citeaux.  Z 
kolei klasztor w Łeknie założył dwie kolej-
ne filie, obie w Wielkopolsce  - w Lądzie na 
Wartą i w Obrze. 
Początkowo na uposażenie klasztoru w Łek-
nie przeznaczono trzy wsie, ale z  czasem 
tutejsze opactwo stało się jednym z najbo-
gatszych klasztorów cysterskich w Polsce. 
Około połowy XIV wieku należało doń 59 
miejscowości wokół  Łekna  i dobra na Po-
morzu, a także liczne  jeziora, młyny, winni-
ce, karczmy. 
Pierwszy swój kościół - oratorium cystersi 
wznieśli w połowie XII wieku. W drugiej po-
łowie XIII stulecia świątynię przebudowano 
w pełnoplanowy kościół halowy z kamieni i 
cegieł, o długości ponad 42 m i szerokości 
14 m. Jego nawa była przykryta stropem, a 
dach kryty dachówką, której fragmenty zna-
leziono podczas badań archeologicznych. 
W pierwszej połowie XIV stulecia kościół 
zaczął pękać i mimo licznych prób naprawy, 
nie udało się go uratować. 
Destrukcja kościoła, do jakiej doszło w wy-
niku katastrofy budowlanej, była prawdo-
podobnie główną przyczyną przeniesienia 
opactwa do Wągrowca. Badania  archeolo-
giczne wykazały, że kościół klasztorny po-

sadowiony był na ziemiankach istniejącego 
tu wcześniej grodu. Pod wpływem nacisku 
świątyni na niestabilny grunt mury budowli 
zaczęły osiadać i pękać. 
Pierwszy gród powstał w Łeknie w trzeciej 
ćwierci VII wieku – to najstarszy, znany 
dotychczas, wczesnośredniowieczny gród 
na ziemiach polskich. W I połowie wieku 
X gród został spalony, ale odbudowano go 
około połowy tegoż stulecia  przystosowując 
do potrzeb powstającego państwa Piastów. 
Na jego terenie, na przełomie wieków X i 
XI, wzniesiono romańską rotundę, jedną 
z pierwszych na ziemiach polskich. Miała 
ona około 12 m długości, a średnica wnętrza 
nawy wynosiła około 6,8 m. W czasie badań 
jej reliktów znaleziono fragmenty detali ar-
chitektonicznych  z  gipsu  jastrychowego, 
jedne z nielicznych zabytków  tego  typu  w  
Polsce.  Na  niektórych  odkryto  ślady poli-
chromii.
Gród został opuszczony prawdopodobnie 
po roku 1136-1138, po zmianie  organiza-
cyjnej struktury państwa, do jakiej doszło 
po śmierci Bolesława  Krzywoustego. Pięt-
naście  lat później teren ten objęli we wła-
danie cystersi. Miejsce, na którym wznosił 
się  klasztor pw. Najświętszej  Marii  Panny 
i św. Piotra,  był  oblany wodami Jeziora 
Łekneńskiego od północy, wschodu i czę-
ściowo południa. Od zachodu oddzielała go 
niewielka zatoka. Jedyne połączenie z lądem 
istniało od strony południowo-zachodniej. 
Biorąc pod uwagę fakt, że  prawdopodobnie 
u nasady półwyspu, między zatoką a jezio-
rem przekopana była  fosa, teren, na któ-
rym cystersi zbudowali swoje opactwo, był 
sztuczną wyspą. I   zgodnie z regułą zakonu, 
oddaloną od siedzib ludzkich. 
Niestety, to, co pozostało po łekneńskim 
klasztorze i dwóch grodach tkwi pod ziemią. 
Dopóki prace archeologiczne były prowa-
dzone, teren wykopalisk można było zwie-
dzać, zawsze w lipcu. Teraz są tam tylko pola 
i łąki, a miejsce to czeka, by powstał tu skan-
sen archeologiczny.

Polichromia w kościele w Tarnowie Pałuckim,
fot. Z. Schmidt
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Ląd 

Choć dzieje Lądu sięgają wieku IX, gdy ist-
niał tu gród strzegący przeprawy przez War-
tę, a prawdopodobnie od połowy XI stulecia 
była tu siedziba kasztelanii, to jednak swą 
sławę zawdzięcza on przede wszystkim cy-
stersom. Kościół i klasztor, które tu po nich 
pozostały są najwspanialszym zespołem po-
cysterskim w Wielkopolsce, wpisanym na 
Listę Pomników Historii. 
 Do Lądu zakonników sprowadził z 
Łekna książę Mieszko Stary. Dokładna data 
nie jest jednak znana, bowiem okazało się, 
że dokument fundacyjny datowany na 23 
kwietnia 1145 roku został sfałszowany przez 
cystersów w drugiej połowie XIII wieku. 
Większość  historyków uważa jednak, że 
ostateczne zatwierdzenie fundacji nastąpiło 
po 1193 roku. Wtedy też wzniesiono pierw-
sze zabudowania klasztorne i romański ko-
ściół, który nie dotrwał do naszych czasów. 
Jego relikty zostały wkomponowane w póź-
niejsze przebudowy świątyni.
 To, co możemy dziś w Lądzie po-
dziwiać pochodzi z czasów największej 
świetności zakonu - od połowy XVII do po-
łowy wieku XVIII.  Barokową przebudowę 
świątyni i klasztoru, przy udziale najwybit-
niejszych architektów, rozpoczęto w 1651 
roku za czasów opata Jana Zapolskiego. Opat 
ten zajmował się także edukacją młodzieży 
szlacheckiej, a w czasie najazdu szwedzkiego 
wystawił chorągwię wojska. Ale największy 
rozkwit opactwo lądzkie przeżywało pod 
rządami opata Antoniego Łukomskiego, 
który kontynuując dzieło swego poprzedni-
ka, podjął budowę zachodniej części kościo-
ła, wyposażył wnętrze świątyni, podwyższył 
wieże kościelne, przebudował klasztor, a 
ponadto odbudował i naprawił  niektóre 
kościoły w dobrach klasztornych obejmują-
cych kilkadziesiąt miejscowości.
Cysterski kościół pw. Najświętszej Marii 

Panny Wspomożenia Wiernych i św. Miko-
łaja w Lądzie zwieńczono wspaniałą, 38-me-
trową kopułą projektu Pompeo Ferrariego, 
z przepiękną polichromią autorstwa Jerze-
go Neunhertza. Przedstawia ona apoteozę 
Kościoła, a jej program ułożył opat Antoni 
Łukomski. Z kolei polichromia tzw. małej 
kopuły (kopuła transeptu) przedstawia świę-
tych adorujących Trójcę Świętą. Południowe 
ramię transeptu Adam Swach ozdobił scena-
mi z życia założyciela zakonu cystersów, św. 
Bernarda z Clairvaux, a północne - z przy-
powieści o pannach mądrych i głupich oraz 
scenami dobrej i złej śmierci. Pod koniec 
wieku XVII sklepienia prezbiterium, tran-
septu oraz obiegającego je gzymsu otrzyma-
ły bogatą dekoracją stiukową. 
 W pocysterskim kościele na uwa-
gę zasługują też: trzykondygnacyjny ołtarz 
główny poświęcony NMP Wspomożenia 
Wiernych, który powstał w 1721 roku w ślą-
skim warsztacie Ernesta Brogera i Jana Ern-
tygelera, trzy ołtarze boczne będące dziełem 
Pompeo Ferrariego, monumentalne organy 
zbudowane przez cystersa, Józefa Koegle-
ra czy dębowe stalle wykonane około 1680 
roku także przez cysterskiego zakonnika, 
Bartłomieja Adriana. O tym zaś, że świąty-

nia w Lądzie jest pocysterska przypomina-
ją umieszczone ponad stallami malowidła 
Adama Swacha ze scenami z życia i historii 
cystersów.
Obok kościoła znajduje się klasztor, zdo-
biony także freskami Adama Swacha i ora-
torium św. Jakuba Apostoła z zespołem 
fresków z drugiej  połowy XIV wieku, zali-
czanymi do najcenniejszych zabytków sztu-
ki średniowiecznej w Polsce. Malowidła na 
sklepieniu oratorium przedstawiają sceny 
Sądu Ostatecznego
Klasztorny kapitularz z drugiej połowy XIV 
wieku przykryty jest gotyckim sklepieniem 
wspartym na jednym filarze. Barokowy jest 
w nim ołtarz autorstwa Pompeo Ferrariego, 
a także XVIII-wieczne malowidła ze scena-
mi ze Starego Testamentu. Wizerunki świę-
tych i błogosławionych cystersów zdobią zaś 
zaplecki stalli otaczających kapitularz. 
Na piętrze klasztoru znajduje się imponująca 
dawna Sala Opacka z potężnym plafonem o 
powierzchni 171 m2, pędzla Adama Swacha 
z 1722 roku. Przedstawia on personifikacje 
siedmiu grzechów głównych zmierzających 
do otchłani i pochód świętych z krzyżami za 
Chrystusem, ku niebu. Fryz pod plafonem 
to kolejny przykład przekazania cysterskiej 

historii za pomocą sztuki – zdobi go 35 kar-
tuszy z wizerunkami lądzkich opatów oraz 
Mieszka Starego. Dziś w Sali Opackiej mie-
ści się biblioteka seminarium duchownego, 
w której przechowywane są inkunabuły i 
starodruki. A historię i tradycje szarych 
mnichów z Lądu można też poznawać w 
XIV-wiecznych klasztornych krużgankach 
oglądając olejne obrazy o tej tematyce. 
Dla cystersów w Lądzie złe czasy nadeszły 
pod koniec wieku XVIII i w wieku XIX. 
Najpierw Prusacy, w roku 1796, odebrali im 
ziemie, później, w roku 1819, władze carskie 
zlikwidowały opactwo. I choć w 1850 roku 
zamieszkali tu kapucyni, to i tak ponownie, 
w roku 1863 roku klasztor zamknięto - jako 
karę za poparcie, którego tu udzielono po-
wstańcom styczniowym. Dopiero w roku 
1921 zabudowania pocysterskie przejęli 
salezjanie i pod ich opieką znajdują się one 
do dziś (z wyjątkiem czasów II wojny świa-
towej, gdy najpierw był tu hitlerowski obóz 
przejściowy dla kapłanów, a później siedziba 
Hitlerjugend). Od ponad pół wieku mieści 
się tu Wyższe Seminarium Duchowne To-
warzystwa Salezjańskiego.
 
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa 
Salezjańskiego
Ląd 101, 62 - 406 Lądek
tel. 63 276  33  23, fax  63 274  37  85
www.lad.pl

Ołobok 

Cysterki przybyły tu w 1213 roku z Trzebni-
cy na Dolnym Śląsku. Klasztor w Ołoboku 
ufundował im w 1211 książę wielkopolski, 
Władysław Odonic. Zabudowania klasztor-
ne, jak i pierwszy kościół, konsekrowany w 
1213 roku, były drewniane. 
Opactwo w Ołoboku miało swój udział w 
powstaniu klasztoru w Łubnicach nad Pro-
sną, ufundowanego w latach 1239-41 przez 
kasztelana krakowskiego Klemensa Jaksę z 

Trasa II: Ląd – Ołobok

Kościół w Lądzie
fot. Z. Schmidt Kościół w Ołoboku,

fot. Z. Schmidt
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rodu Gryfitów-Świebodziców. Przeorat łub-
nicki istniał jednak zaledwie kilka lat, a na 
przełomie lat 1252 i 1253 przeniesiono go do 
klasztoru w Ołoboku, łącząc obie jednostki. 
W Łubnicach, pod opieką ołobockiej ksie-
ni konwentu cysterek, Zofii Łubieńskiej, 
wspierającej prześladowane rodziny pro-
testanckie, znalazła się w latach 30. XVII 
wieku najwybitniejsza uczona tamtych cza-
sów, przybyła ze Świdnicy, Maria Kunicka 
(Cunitz) i jej mąż, matematyk i astronom, 
Eliasz Kreczmar (za dzieło „Horologium 
Zodiacale” uzyskał tytuł szlachecki von 
Löwen). W  Łubnicach, w pobliżu klasztoru 
cysterek w Ołoboku, powstało najważniejsze 
dzieło Marii Cunitz, wybitnej astronomki i 
matematyczki - „Urania propitia”. Praca ta, 
będąca udoskonaleniem tablic rudolfińskich 
Keplera, przyniosła jej światową sławę.
Przez wieki klasztor w Ołoboku był także 
szkołą dla dziewcząt, w której uczono je ję-
zyków polskiego, niemieckiego i francuskie-
go, geografii, historii, arytmetyki, ale także 
gry na instrumentach muzycznych, tańca, 
szycia, haftowania. Do dziś uważa się, że 
charakterystyczne dla Ołoboku plecionkar-
stwo ze słomy oraz hafciarstwo wywodzą się 
z czasów, gdy mniszki uczyły dziewczęta ro-
bót ręcznych, a tutejszy klasztor promienio-
wał na okolicę nie tylko życiem religijnym, 
ale i kulturalnym. 
 W 1796 roku dobra cysterek zo-
stały skonfiskowane przez Prusaków, a w 
1836 roku, zapadła decyzja o kasacie klasz-
toru, choć zakonnicom pozwolono zostać w 
jego budynku (ostatnia cysterka zmarła tu w 
1864 roku). W 1882 roku klasztor rozebra-
no. Pozostało z niego tylko przylegające do 
kościoła skrzydło południowe. 
 Przetrwały natomiast świątynie. 
Pierwszą, murowaną, z przylegającym doń 
czteroskrzydłowym klasztorem, zakonnice 
wzniosły na przełomie XV i XVI wieku. Po-
klasztorny kościół pw. św. Jana Ewangelisty, 
choć w zrębie późnogotycki, swój obecny 
wygląd zawdzięcza jednak przebudowom 

dokonanym w XVII i XVIII wieku. Z tego 
też okresu zachowało się tu rokokowe wy-
posażenie wnętrza. Ołtarz główny zdobią 
rzeźby świętych cysterskich, ale wzrok w 
świątyni przykuwa przede wszystkim nie-
zwykle bogato zdobiona loża ksieni Brygidy 
Gorzeńskiej. 
 W ostatniej ćwierci XVI wieku, 
z fundacji ołobockich cysterek, zbudowa-
no drewniany kościół pw. św. Jana Chrzci-
ciela. W połowie wieku XVIII dodano mu 
wieżyczkę na sygnaturkę, a w 1835 roku 
- kruchtę. To kościół konstrukcji zrębowej, 
oszalowany, w którym zachowały się późno-
renesansowe ołtarze - główny z 1600 roku, a 
boczny z pierwszej połowy XVII wieku. Dziś 
stoi na cmentarzu. 

Kościół  pw. św. Jana Ewangelisty
ul. Kościelna 42, 63 - 405 Ołobok
tel. 62 739 01 30

Trasa III: Przemęt – Kaszczor – Wieleń – Obra – Paradyż – 
Bledzew - Rokitno

Przemęt 

Cystersi przybyli do Przemętu w roku 1408 
i działali tu aż do wieku XIX, do czasu ka-
saty klasztoru przez Prusaków w 1835 roku. 
Mnichom, wcześniej osiadłym w Kaszczorze 
i Wieleniu Zaobrzańskim, Władysław Ja-
giełlo pozwolił wykupić zastawiony u braci 
Gryżyńskich Przemęt i swoim przywilejem 
przekazał w 1409 roku miasto klasztorowi. 
Wraz z miastem mnisi otrzymali także pod-
grodzie św. Piotra oraz okoliczne wsie: Błot-
nicę, Wielki Radomierz i Sączkowo. Do no-
wego miejsca cystersi przenieśli się w 1418 
roku.
 Ich pierwszy kościół nie zachował 
się, choć z pewnością był murowany, w prze-
ciwieństwie do zabudowań klasztornych, 
które jeszcze przez dwa wieki były drewnia-
ne. Budowę nowej świątyni cystersi zaczęli 
w połowie XVII wieku, według projektu 
Tomasza Poncino, ale przerwał ją potop 
szwedzki -  wznowiono ją około 1680 roku. 
Najpierw pod okiem Jerzego Catenazziego, 
a potem Jana Catenazziego, wzniesiono oka-
załą świątynię pw. Najświętszej Marii Panny 

i św. Jana Chrzciciela, którą podziwiać mo-
żemy do dziś. Jej konsekracja odbyła się w 
1696 roku. 
Pocysterska świątynia, będąca dziś kościo-
łem parafialnym jest trzynawową bazyliką, 
z dwiema wieżami w fasadzie zachodniej, 
nakrytymi ażurowymi hełmami z miedzi. 
Wyposażenie jej wnętrza jest głównie ba-
rokowe i rokokowe, a na szczególną uwagę 
zasługuje bogata dekoracja rzeźbiarska wy-
konana z czarnego dębu, wydobywanego 
z nadobrzańskich bagien. Z niego zrobio-
ne zostały m.in. misternie rzeźbione stalle, 
tron opacki, konfesjonały i ławki. Starsza 
od kościelnych murów jest tu tylko gotycka 
figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z oko-
ło 1430 roku. Wśród cennych zabytków są 
także XVII- i XVIII-wieczne kielichy, mon-
strancja, relikwiarz, puszka na hostie, wielki 
krzyż procesyjny.  
 Cystersi, którym przez pierwsze 
wieki w Przemęcie nie wiodło się najlepiej, 
na murowane budynki klasztorne mogli so-
bie pozwolić dopiero na początku XVII wie-
ku. 
W czasie zaborów, w odwecie za wspar-

Koncert w kościele w Przemęcie,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Przemęcie,
fot. Z. Schmidt

Koncert w kościele w Przemęcie,
fot. Z. Schmidt
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cie przez mnichów w 1794 roku powstania 
kościuszkowskiego, Prusacy skonfiskowali 
klasztorne ziemie. Klasztor powoli pusto-
szał, ale ostateczny cios zadała mu pruska 
kasata w 1835 roku. Wkrótce rozebrano 
część klasztornych pomieszczeń, cenne bi-
blioteczne zbiory wywieziono do Berlina, a 
część ksiąg trafiła w ręce prywatne. Pocyster-
ski kościół stał się  kościołem parafialnym.
Po klasztorze, który w większości rozebrano 
w XIX wieku, pozostał dziś tylko parterowy 
krużganek przylegający do ściany kościoła i 
sąsiadująca z nim zakrystia oraz fragment 
skrzydła południowego.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
ul. Opacka 9, 64-234 Przemęt
tel. 65 549 61 03, www.przemet.pl
Aby zwiedzić kościół należy się umówić z jed-
nodniowym wyprzedzeniem (ceną za zwie-
dzanie jest dobrowolna ofiara).

Kaszczor

W Kaszczorze cystersi pojawili się w 1285 
roku, sprowadzeni tu z Paradyża przez wo-
jewodę poznańskiego, Benjamina z rodu Za-
rembów. Na swoje uposażenie, które szybko 
później powiększali, otrzymali oni 8 oko-
licznych wsi wraz z polami, łąkami, lasami, 
rzekami i jeziorami. 
Pierwszy kościół i klasztor, zapewne drew-
niane, wzniesiono prawdopodobnie jeszcze 
w XIII wieku. Niestety, nie wiadomo, w któ-
rej części wsi, noszącej wówczas nazwę Pto-
we, się one znajdowały. Nie wiadomo też z 
jakich powodów już wkrótce,  na początku 
wieku XIV, przeniesiono konwent do Wie-
lenia Zaobrzańskiego, a na początku wieku 
XV – do Przemętu. 
Kaszczor pozostał jednak dobrem cyster-
skim. Tu, na  przełomie wieków XVI i XVII 
wzniesiono drewnianą świątynię, a w latach 
1764-75, na jej miejscu, z inicjatywy   opata 
Jana Józefa Szołdrskiego, zbudowano baro-
kowy kościół pw. św. Wojciecha.  Powstała 
jednonawowa świątynia z wieżą oraz trój-
bocznie zamkniętym prezbiterium. W oł-
tarzu głównym umieszczono XVII-wieczny 
krucyfiks, w zwieńczeniu - figurę św. Woj-
ciecha, a po bokach – figury świętych: Józefa 
i Jana Chrzciciela. Do naszych czasów za-
chowały się też barokowe i rokokowe niektó-
re naczynia liturgiczne (m.in. monstrancja, 

kielichy, łódka na kadzidło), a także ornat z 
około 1700 roku.

Kościół pw. św. Wojciecha   
Kaszczor
ul. Cysterska 4, 64-234 Przemęt 
tel. 65 549 90 89

Wieleń Zaobrzański

Choć historia Wielenia Zaobrzańskiego (na 
południowym krańcu rynny Jezior Prze-
męckich) też ma swój epizod cysterski, to 
jednak początki tutejszego kultu Matki 
Bożej Wieleńskiej - Ucieczki Grzeszników 
mają rodowód starszy. 
 Matka Boża w Wieleniu, jak mówi 
podanie, objawiła się na pniu lipowym po-
bożnej pasterce gęsi. Miejsce otoczono czcią, 
a z lipowego pnia wyrzeźbiono figurę, któ-
rą początkowo ustawiono nad jeziorem, w 
miejscu, gdzie doszło do objawienia. Ale - 
jak głosi podanie - Maryja poprosiła, by w 
tym miejscu wznieść kościół. 
 Cudami słynąca figura nie może 
jednak być tą pierwszą. Obecna, wykonana 
z drewna lipowego, to rzeźba gotycka z XV 
wieku. Przedstawia Maryję, która w jednej 
ręce trzyma Dzieciątko, a w drugiej jabłko. 
Figura umieszczona jest w głównym ołtarzu 

i odsłaniania podczas nabożeństw. 
 Cystersów na przemęcką ziemię 
sprowadził pod koniec XIII wieku Benjamin 
Zaremba, wojewoda poznański. Początkowo 
osiedli w pobliskim Kaszczorze, ale już na 
początku wieku XIV, z nieznanych przyczyn, 
przenieśli się do Wielenia Zaobrzańskiego. 
Byli tu przez kolejny wiek, do czasu, gdy w 
roku 1408 przenieśli się do sąsiedniego Prze-
mętu. W Przemęcie cysterski klasztor funk-
cjonował do 1835 roku, do kasaty go przez 
Prusaków. 
Przez stulecie spędzone w Wieleniu cystersi 
rozwinęli i utrwalili kult Matki Bożej Wie-
leńskiej, który trwa do dziś. Wielki, 8-dnio-
wy odpust, który rozpoczyna się w ostatnią 
niedzielę czerwca i trwa do pierwszej nie-
dzieli lipca (główne uroczystości – 2 lipca), 
przyciąga, co roku,  kilkadziesiąt tysięcy pąt-
ników.
Pierwsze kościoły w tym pielgrzymkowym 
miejscu były drewniane. Obecną świątynię 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Pan-
ny cystersi przemęccy zbudowali w latach 
1731-42. To późnobarokowy kościół z nie-
tynkowanych cegieł, założony na planie 
krzyża łacińskiego. Jego wyposażenie po-
chodzi głównie z XVII i XVIII wieku. I choć 
pielgrzymi przybywają tu przede wszystkim 
dla cudownej maryjnej figury, to jednak czę-

Wnętrze kościoła w Kaszczorze,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Wieleniu Zaobrzańskim,
fot. Z. Schmidt

Wnętrze kościoła w Wieleniu Zaobrzańskim,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Kaszczorze,
fot. Z. Schmidt
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sto zaglądają też do kaplicy z XVIII-wiecz-
nym krucyfiksem. Podobno objęcie go obie-
ma rękoma, potarcie, a następnie dotknięcie 
chorych miejsc na swoim ciele pozwala 
uśmierzyć ból. 

Sanktuarium Matki Bożej Wieleńskiej - 
Ucieczki Grzeszników
Wieleń Zaobrzański
kontakt poprzez parafię pw. św. Wojciecha, do 
której należy sanktuarium
Kaszczor
ul. Cysterska 4, 64 - 234 Przemęt
tel. 65 549 90 89
www.sanktuariumwielen.pl

Obra 

Klasztor dla cystersów w Obrze ufundował 
w roku 1231 Sędziwój Jeleńczyk, kantor 
gnieźnieński, przekazując na ten cel część 
swoich dóbr. W 1238 roku,, na uroczystym 
zjeździe, Sędziwój potwierdził swoją funda-
cję z 1231 roku, a na podstawie tego doku-
mentu można stwierdzić, że w Obrze stały 
już wówczas obiekty sakralne i klasztorne, że 
byli tu już zakonnicy, choć za oficjalną datę 
ich przybycia przyjmuje się rok 1240.
Zakonnicy przybyli z Łekna koło Wągrow-
ca. W posiadanie otrzymali pobliskie wsie. 
Zajmowali się melioracją, rolnictwem, bart-
nictwem, młynarstwem, rybołówstwem, sa-
downictwem oraz szkolnictwem. 
Pierwsze ich budowle były drewniane. Mu-
rowaną świątynię i klasztor zaczęto wznosić 
na początku XVII wieku, ale budowle znisz-
czone zostały w czasie potopu szwedzkiego. 
Obecny kościół pw. Najświętszej Marii Pan-
ny i św. Jakuba zbudowano dopiero w latach 
1722-57, według projektu Jana Catenazzie-
go. To świątynia jednonawowa, z dwoma 
niskimi wieżami w fasadzie – perełka ar-
chitektury późnobarokowej. Ma rokokowe 
i wczesnoklasycystyczne wyposażenie, a jej 
wnętrza pokrywają polichromie Stanisława 
Brzozowskiego. Spod jego pędzla wyszła 

m.in. późnobarokowa polichromia (z lat 
1753 – 54) zdobiąca sklepienie świątyni, a 
przedstawiająca wydarzenia z dziejów zako-
nu cysterskiego, sceny z życia św. Bernarda 
oraz Matkę Boską, Boga Ojca, Chrystusa 
jako sędziego i Trójcę Świętą w otoczeniu 
cysterskich świętych.
W ołtarzu głównym, z 1775 roku, umiesz-
czono obraz „Wniebowzięcie NMP”  Szymo-
na Czechowicza z Poznania. Między kolum-
nami znajdują się rzeźby św. Benedykta i św. 
Bernarda z Clairvaux, a w zwieńczeniu oł-
tarza – rzeźba św. Jakuba,  patrona kościoła.  
Wzrok w tej świątyni przyciągają też: zło-
cone, rokokowe stalle (stopnie, po których 
wchodzi się do stalli, mają kształt smoków 
symbolizujących szatana), ołtarz Matki Bo-
skiej „Tota pulchra” (Cała Piękna) w nawie 
po prawej stronie ołtarza głównego, ołtarz 
boczny poświęcony założycielowi Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej, św. Eu-
geniuszowi de Mazenod oraz ołtarz boczny 
Matki Boskiej Pocieszenia z licznymi wota-
mi, a także rokokowa ambona w formie kie-
licha ozdobionego figurami ojców Kościoła 
(świętych Ambrożego, Grzegorza Wielkiego, 
Augustyna i Leona Wielkiego).  
W Obrze można zwiedzać także podziemia 
kościoła, w których znajdują się trumny z 
prochami cystersów i świeckich mecenasów 

klasztoru.
Do kościoła, od strony południowej, przy-
lega klasztor, który na miejscu dawnych 
drewnianych zabudowań, zaczęto wznosić 
w 1618 roku. Po 1920 roku rozbudowano go 
od strony wschodniej. Dziś mieści się w nim 
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy 
Oblatów Maryi Niepokalanej. W skrzydle 
wschodnim zachowała się zakrystia z roko-
kowym wyposażeniem. Jej sufit o sklepieniu 
żaglastym pokrywa polichromia z 1758 roku 
przedstawiająca Mojżesza na górze Synaj, 
otrzymującego od Boga tablice z dziesięcior-
giem przykazań.
Dawny kapitularz pełni dziś funkcje sali 
teatralnej, a refektarz - sali jadalnej. Po-
mieszczenia zachodniego skrzydła zostały 
dostosowane do potrzeb księży oblatów, a  
w skrzydle południowym znajdują się po-
mieszczenia gospodarcze.
Cystersi byli w Obrze do 1835 roku, gdy za-
rządzeniem zaborcy pruskiego dokonano 
w Wielkopolsce kasaty zakonów. W latach 
1852-54 opactwo zamieszkiwali jezuici, a 
następnie (od 1904 do 1924 roku) emery-
towani kapłani. W 1926 roku  zabudowania 
pocysterskie powierzono Misjonarzom Ob-
latom Maryi Niepokalanej, którzy przezna-
czyli je na Wyższe Seminarium Duchowne. 
Rozwój seminarium przerwała II wojna 

światowa – wykładowców aresztowano, wie-
lu wywieziono do obozów koncentracyj-
nych.  W klasztorze w czasie wojny była naj-
pierw niemiecka szkoła policyjna, a później 
szpital dla chorych na płuca. 
Oblaci powrócili do Obry po II wojnie 
światowej, nadal działa tu Wyższe Semina-
rium Duchowne (afiliowane obecnie przy 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). W la-
tach 1981-93 do starego klasztoru dobudo-
wano nowy gmach seminaryjny, w którym 
umieszczono m.in. kaplicę seminaryjną, 
aulę, Muzeum Misyjne oraz Skarbiec. W 
Muzeum Misyjnym zakonnicy udostępnili 
do oglądania etnograficzne zbiory z krajów, 
w których pracują polscy oblaci. Natomiast 
w Skarbcu znajdują się zabytki sztuki sakral-
nej od XV do XIX wieku, w tym m.in. sprzęt 
liturgiczny – monstrancje, mszały, ornaty, 
kielichy oraz XV-wieczne rzeźby świętych: 
Marii Magdaleny, Doroty, Walentego i Jana 
Chrzciciela. 

Klasztor
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy 
Oblatów
ul. Szkolna 12, 64-211 Obra
tel. 68 384 20 47, www.obra.oblaci.pl

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny 
i św. Jakuba Apostoła
ul. Szkolna 12, 64-211 Obra
tel. 68 384 05 70, www.obraparafia.pl

Gościkowo - Paradyż

Choć w dokumentach z XIII wieku wieś no-
siła nazwę Gościchowo, to cystersi - miej-
sce, na którym mieli wznieść swój klasztor 
- nazwali Rajem Matki Bożej - Paradisus 
Sanctae Mariae. Od czasu fundacji klasztoru 
powszechnie używano spolszczonej nazwy 
Paradyż, a w czasach  zaborów  - Paradies. 
Dopiero po II wojnie światowej powrócono 
do nazwy Gościkowo. Pocysterski zespół 

Kościół w Obrze,
fot. Z. Schmidt Kościół w Gościkowie,

fot. Z. Schmidt
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nadal nosi jednak nazwę Paradyż, a miejsco-
wość ze względu na swą niezwykłą spuściznę 
nazywana często bywa Gościkowo-Paradyż.  
Zakonników do Gościkowa sprowadził z 
Lehnina w Brandenburgii, w 1236 roku 
Mikołaj Bronisz, wojewoda poznański. 
Opactwo szybko się rozrastało, także dzięki 
licznym przywilejom nadawanym im przez 
kolejnych książąt. W II połowie XIII  wieku  
dobra paradyskie  obejmowały  już  prawie  
17.000 ha.  W 1337 roku klasztor objął swą 
opieką Władysław Łokietek, a kolejni wład-
cy tę opiekę potwierdzali, dzięki czemu mni-
si mogli swoje dobra spokojnie pomnażać. 
W klasztorze w Paradyżu, niemal od począt-
ku jego funkcjonowania, istniała biblioteka, 
działało skryptorium. Bywało jednak też 
i tak, że tutejsi zakonnicy posądzani byli o 
fałszowanie dokumentów i pieczęci.
W XV wieku opatami  klasztoru  parady-
skiego byli dwaj europejskiej sławy uczeni. 

Jan z Paradyża był autorem słownika nie-
miecko-łacińskiego, natomiast Jakub z  Pa-
radyża - profesorem teologii i filozofii na 
Akademii Krakowskiej, rektorem  uniwer-
sytetu  w Erfurcie, a także reprezentował  
Polskę na soborze w Bazylei (1431-38). To 
dzięki  jego  staraniom  papież  Bonifacy IX 
zalecił, by wszyscy polscy  cystersi  kształcili 
się na Akademii Krakowskiej. 
Cystersi byli w Paradyżu do początków 
wieku XIX, ale już w latach 1796-1810 rząd 
pruski skonfiskował część ich majątku. Do 
ostatecznej kasaty klasztoru doszło w 1834 
roku. Majątek konwentu Prusacy wystawili 
na licytację, część dobytku wywieziono do 
Prus. Na terenie klasztoru urządzono wkrót-
ce Katolickie Seminarium Nauczycielskie. 
Dziś  w klasztorze mieści się Zielonogórsko-
-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchow-
ne. Jest tu także muzeum, w którym zgroma-
dzono pamiątki, jakie pozostawili po sobie 
cystersi. Do najciekawszych należą m.in. sta-
rodruki, barokowe monstrancje, naczynia i 
stroje liturgiczne. 
Budowę  zespołu  klasztornego  ukończono  
w  XIII  wieku. W następnych  stuleciach  był 
on  wielokrotnie przebudowywany, a swój 
obecny wygląd zawdzięcza pracom Karola 
Martina Frantza. W klasztornym refektarzu 
zachowały się barokowe freski z przedsta-
wieniami darów Ducha Świętego.
Pocysterski kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP i św. Marcina to trójnawowa bazylika  
wzniesiona na planie prostokąta z obejściem 
za prezbiterium, kolistymi  kaplicami  w na-
rożach i sięgającymi 57 m wysokości wieża-
mi. Wyposażenie wnętrza pochodzi głównie 
z  czasów  barokowej przebudowy oraz póź-
niejszego klasycyzmu.  
Najbardziej imponujący jest w nim ołtarz 
główny z 1739 roku, ufundowany przez 
opata Jana Kazimierza Szczukę, wcześniej 
będącego sekretarzem króla Jana Kazimie-
rza. Jego środkową część wypełnia „Wnie-
bowzięcie NMP” Felixa Antona Schefflera, 
niemieckiego, XVIII-wiecznego malarza. Po 

obu stronach obrazu stoją figury świętych. 
W górnej części ołtarza umieszczono obraz 
„Apoteoza św. Marcina”, będący także dzie-
łem F.A. Schefflera.  
Do najciekawszych malowideł w koście-
le w Paradyżu należy obraz fundacyjny, na 
którym – w dolnej części - Mikołaj Bronisz 
dowodzi wojskami polskimi Henryka Po-
bożnego w bitwie pod Legnicą w 1241 roku, 
a w górnej -  fundator i jego brat  Dionizy 
wręczają akt fundacyjny opatowi Henryko-
wi z Lehnina.  
W Kaplicy Matki Boskiej Paradyskiej znaj-
duje się szczególnie czczony obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, będący celem licznych 
pielgrzymek. To kopia bizantyńskiej ikony, 
wykonanej w 1650 roku w Bolonii. 
W latach 2005-2008, przy wsparciu unijnych 
funduszy, przeprowadzono renowację wnę-
trza świątyni, któremu przywrócono XVIII-
-wieczną szatę kolorystyczną. Podczas prac 
dokonano wielu fascynujących odkryć, w 
tym fragmentów gotyckich i renesansowych 
polichromii w nawach bocznych świątyni, a 
także manierystycznych i barokowych deko-
racji malarskich. 

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe 
Seminarium Duchowne
Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin
tel. 68 381 10 21, 068 381 10 24
fax  68 382 08 68, www.paradisus.pl
Godziny zwiedzania:
* dni powszednie w roku akademickim 
(od 25 IX do 25 VI):  
codziennie – godz. 9–12 i 13-17 
(oprócz wtorku) 
niedziele i święta: godz. 9-10.30; 13-15.30
*  w wakacje ((od 25 VI do 25 IX): 
codziennie: 9-12, 13-18, 19-20.
Zwiedzanie (kościół, muzeum, ogrody) moż-
liwe jest wyłącznie pod opieką przewodni-
ka - alumna seminarium. Zwiedzanie jest 
bezpłatne, ale mile widziane są dobrowolne 
ofiary na utrzymanie i renowację klasztoru, 
składane na furcie.  

Bledzew

Choć cystersi w Bledzewie byli od XV do 
początków wieku XIX, dziś pamiątki po 
nich można znaleźć jedynie w kościele para-
fialnym pw. św. Katarzyny i w sanktuarium 
Matki Boskiej w Rokitnie. Po cysterskiej 
świątyni i klasztorze w Bledzewie nie został 
prawie żaden ślad. Jego skąpe relikty zacho-
wały się jedynie w murach i fundamentach 
niektórych budynków w jego miejscu. Pru-
sacy, którzy w roku 1834 dokonali kasaty 
klasztoru, w 1843 roku kościół i zabudowa-
nia klasztorne wystawili na licytację, pod 
warunkiem rozebrania ich. Pierwotny wi-
dok kościoła i klasztoru, krótko przed roz-
biórką, został utrwalony w rysunku Kajeta-
na Wincentego Kielisińskiego. 
Cystersi do Bledzewa przenieśli się z są-
siedniego Zemska na początku XV wieku. 
Przyczyna translokacji nie jest do końca dziś 
znana. Nie wszyscy zakonnicy od razu osie-
dli w Bledzewie. Proces przenoszenia trwał 
dziesięciolecia i dopiero w drugiej połowie 
XVI wieku cały konwent zamieszkał w Ble-
dzewie. 
Wtedy też, do licznych posiadłości klasz-
tornych, doszła kolejna – w 1560 roku opat 
Piotr Kamiński przekazał w dożywocie opa-
towi Piotrowi III pobliski Stary Dworek, 
który od końca XVI wieku stał się rezyden-
cją opatów bledzewskich. Budowla, która 
przetrwała do naszych czasów wzniesiona 
została w 1705 roku,  przez opata Józefa Ber-
narda Gurowskiego, na miejscu wcześniej-
szej, którą zniszczył pożar.
Jeszcze przed kasatą klasztoru, uratowano 
część zbiorów cysterskiej biblioteki. Część 
ksiąg trafiła do Warszawy, część wzięli Tytus 
Działyński do Kórnika i Edward Raczyński 
do biblioteki, którą utworzył w 1829  roku w 
Poznaniu (obecna Biblioteka Raczyńskich). 
Po kasacie klasztoru, do bledzewskiego ko-
ścioła pw. św. Katarzyny przeniesiono część 
wyposażenia cysterskiej świątyni -  m.in. 
XVII-wieczny ołtarz drewniany, ławy lo-
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katorskie, rzeźby i obrazy, a także naczynia 
liturgiczne (m.in. barokowa monstrancja, 
srebrna  łódka na kadzidło, srebrny złocony 
krzyż procesyjny).  

Parafia pw. św. Katarzyny
ul. Kościuszki 30, 66-350 Bledzew
tel. 95 743 60 32

Rokitno

Rokitno stało się filią klasztoru cysterskiego 
z Bledzewa w 1661 roku, na mocy decyzji 
ówczesnego opata bledzewskiego, Kazimie-
rza Jana Opalińskiego. Na początku przyby-
ło tu 7 zakonników, a na rzecz utrzymania 
klasztoru opat Opaliński nadał im m.in. wsie 
Rokitno i Chełmsko. W następnych dziesię-
cioleciach klasztorny majątek powiększał się 
dzięki kolejnym nadaniom.  
Sławę Rokitnu, trwającą do dziś, przyniósł 
słynący łaskami obraz Matki Bożej, który do 
drewnianego tu jeszcze wówczas kościółka 
przeniesiono z Bledzewa w 1669 roku. Ob-
raz, nieznanego autora (prawdopodobnie ze 
szkoły niderlandzkiej), powstał w pierwszej 
połowie XVI wieku, na drewnie lipowym. 
Lekko pochylona głowa Maryi z odsłonię-
tym uchem,  sprawia wrażenia, jakby słucha-
ła modlących się do niej wiernych. Dlatego 
obraz nazwano Matka Boża Cierpliwie Słu-
chająca, a od niego nazwę przyjęło maryjne 
sanktuarium. Matka Boża Rokitniańska jest 
dziś patronką diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej, 
Nową, murowaną świątynię mnisi z Rokit-
na zaczęli wznosić w latach 40. XVIII wie-
ku, na niższym ze wzgórz przy drodze do 
Międzyrzecza. Do jej budowy wykorzystano 
m.in. cegłę z rozbiórki nieukończonego ko-
ścioła, który wcześniej próbowano postawić 
na najwyższym ze wzgórz. Późnobarokowy 
kościół, ukończony w 1756 roku, to świąty-
nia trójnawowa, z trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium, zbudowana według projektu 
Karola Martina Frantza. Dwie kwadratowe 

wieże umieszczone w jej głównej fasadzie, 
wieńczą klasycystyczne hełmy.
Wnętrze i wyposażenie kościoła są barokowe 
i rokokowe.  W centralnej części drewniane-
go ołtarza, pomiędzy kolumnami umiesz-
czono obraz Matki Bożej Rokitniańskiej. 
Cystersi pieczę nad kościołem w Rokitnie 
sprawowali do 1820 roku, kiedy decyzją 
pruskiego Ministerstwa Spraw Duchownych 
odebrano im prawo patronatu nad świąty-
nią. W 1835 roku nastąpiła kasata klaszto-
ru w Bledzewie. Do Rokitna przeniesiono 
wtedy część dawnego wyposażenia kościoła 
cysterskiego w Bledzewie, który - sprzedany 
na licytacji w 1842 roku - został rozebrany. 
Cystersi w Rokitnie nigdy nie zdążyli 
wznieść murowanego klasztoru. Z sześciu 
domków, które na wzór kamedulskich, sta-
nęły tu  w XVIII wieku, do naszych czasów 
przetrwały dwa.

Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej
Rokitno 37, 66-341 Rokitno
66-340 Przytoczna
tel. 95 749 30 43
www.rokitno.org

Imprezy cysterskie

Gościkowo-Paradyż  - Festiwal „Muzyka w 
Raju” (sierpień),  od 2003 roku. Zrodził się z 
trwającego od lat cyklu koncertów „Muzyka 
dawna - persona grata”. Gospodarzem festi-
walu muzyki dawnej w pocysterskich mu-
rach w Paradyżu jest od początku orkiestra 
Arte dei Suonatori. Więcej informacji na 
www.muzykawraju.pl

Łekno - Jarmark Cysterski (lipiec),  popu-
laryzuje dzieje cystersów łekneńsko-wa-
growieckich, organizowany od 1995 roku. 
Rozpoczyna się mszą świętą w kościele pa-
rafialnym, odprawianą przez zaproszonych 
cystersów. Podczas Jarmarku odbywają się 
m.in. koncerty, pokazy walk wojów, prze-
jazdy łodzią po łekneńskim jeziorze, gry i 
zabawy,  prezentowane są dawne rzemiosła.
 
Owińska - Piknik Cysterski (przełom sierp-
nia i września) organizowany od 2007 roku. 
W programie m.in. rajdy rowerowe cyster-
skie, pokazy dworskich tańców, walk śre-

dniowiecznych, zwiedzanie pocysterskiego 
kościoła z przewodnikiem, koncerty na hi-
storycznych instrumentach.

Ląd – Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej odbywa się zawsze w czerwcu, od 2005 
roku. Dwudniowa, weekendowa impreza 
poświęcona jest historii grodu i klasztoru w 
Lądzie nad Wartą. I choć co roku inny jest 
temat przewodni festiwalu, to zawsze są tu 
pokazy dawnych walk i rzemiosł, insceni-
zacje historyczne, koncerty muzyki dawnej, 
wykłady popularno-naukowe, wystawy.
 
Wągrowiec  - Festyn Cysterski organizo-
wany jest co roku w lipcu, od 1998 roku. 
To trwająca od piątku do niedzieli wielka 
impreza, z korowodem, pokazami dawnych  
rzemiosł, wykładami na temat cystersów i 
historii ziemi wągrowieckiej, koncertami 
muzyki dawnej oraz możliwością zwiedza-
nia kościoła i klasztoru pocysterskiego.

Wnętrze kościoła w Rokitnie,
fot. Z. Schmidt

Imprezy cysterskie w Lądzie n. Wartą,
Z. Schmidt
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Noclegi

OWIŃSKA - WĄGROWIEC - TARNO-
WO PAŁUCKIE – ŁEKNO

Hotel - Restauracja JAŚMIN
ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska
tel. 61 892 90 37, www.hotel-jasmin.pl
Villa Park Pensjonat
ul. gen. S. Taczaka, 62-028 Koziegłowy
tel. 61 812 81 60, 692 433 983, 512 150 524
www.villaparkpensjonat.pl
Pokoje gościnne Paweł Lisowski
ul. Gdyńska 90, 62-004 Czerwonak 
tel. 601 87 63 53
biuro@lisowski.net.pl
Hotel Pietrak
ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec 
tel. 67 268 58 25, fax 67 262 86 07
www.pietrak.pl
Hotel „Jamajka”
ul. Kcyńska 129, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 58 60, www.hoteljamajka.pl
Hotel Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 53 37, fax 67 268 53 36
www.osir.wagrowiec.eu
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
„Wielspin”
ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 09 00, fax  67 262 57 88
www.wielspin.pl

LĄD
Pałac w Ciążeniu
Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza
ul. Wolności 33, 62-404 Ciążeń
tel./fax 63 276 41 55
www.amu.edu.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Księży 
Salezjanów w Lądzie 
Ląd 101, 62-406 Lądek
tel. 63 276  33  23, fax  63 274  37  85
www.lad.pl

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
Ląd 39, 62-406 Lądek
tel. 63 276 33 07

PRZEMĘT – KASZCZOR – WIELEŃ – 
OBRA – PARADYŻ 
Pałac Popowo Stare
Popowo Stare
ul. Lipowa 26, 64-234 Przemęt
tel./fax 65  549 85 75, 503 922 151
514 628 869
www.palac-popowo.pl  
Ośrodek Wypoczynkowy „Krokus”
plac Pielgrzyma 9, Wieleń 
64-234 Przemęt 
tel. 65 549 90 21
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Zagroda u Rzeźbiarza” 
Patryk Murek 
Górsko 31, 64-234 Przemęt 
tel. 65 549 47 37
www.zagrodaurzezbiarza.pl 
Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Stara Stajnia” 
ul. Wschowska 12
Wieleń Zaobrzański, 64-234 Przemęt
tel. 603 845 447
www.starastajnia.pl  
Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”
ul. Wczasowa 52
Wieleń, 64-234 Przemęt
tel. 65 549 91 15, 601 354 332
www.owrelaks.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Turów”
ul. Wczasowa 54
Wieleń, 64-234 Przemęt
tel. 65 549 93 38, 65 549 90 95,  503 939 481
www.owrturow.republika.pl

Przydatne strony:
www.szlakcysterski.org
www.cystersi.pl 
www.cystersi.wagrowiec.pl

Wnętrze kościoła w Lądzie n. Wartą,
fot. Z. Schmidt

Impreza cysterska w Lądzie n. Wartą,
fot. Z. Schmidt

Kościół w Owińskach,
fot. Z. Schmidt

Oznakowanie szlaku cysterskiego,
fot. Z. Schmidt



24

Wydawca: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Tekst: Anna Plenzler
Opracowanie graficzne: Agencja Fotograficzna Studio-F, www.olszewskiphoto.pl

Zdjęcia na okładce: Arch. Urzędu Miasta w Wągrowcu, Z. Schmidt

ISBN: 978-83-61454-95-3
Poznań 2012

wydawnictwo bezpłatne

Za konsultacje dziękujemy Pnu prof. dr hab. Andrzejowi M. Wyrwie - 
Przewodniczącemu Rady Koordynacyjnej Szlaku Cystersów w Polsce.

Informacja turystyczna

Poznań
Centrum Informacji Turystycznej
61-772 Poznań, Stary Rynek 59/60
tel. 61 852 61 56, 61 855 33 79
it@cim.poznan.pl  

Centrum Informacji Miejskiej (CIM) 
– Arkadia
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 44 (wejście od 
ul. 27 Grudnia)
tel. 61 851 96 45,  61 856 04 54
centrum@cim.poznan.pl 

Filia CIM – Międzynarodowe Targi
Poznańskie
60-734 Poznań, ul. Głogowska 14
tel. 61 869 20 84
centrum@cim.poznan.pl

Filia CIM - Ławica – lotnisko
60-189  Poznań, ul. Bukowska 285
tel. 61 849 21 40
lawica@cim.poznan.pl  

Informacja i Usługi Turystyczne 
„Glob-Tour FB”
60 - 801 Poznań, ul. Dworcowa 1
tel. 61 866 06 67
info@globtourfb.poznan.pl 

Gniezno 
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
62-200 Gniezno, ul. Rynek 14
tel. 61 428 41 00
info@szlakpiastowski.com.pl  

Kalisz
Centrum Informacji Turystycznej
62-800 Kalisz, ul. Zamkowa
tel. 62 598 27 31
it@um.kalisz.pl  

Konin
Centrum Informacji Turystycznej
62-510 Konin, ul. Dworcowa 2
tel. 63 246 32 48
biuro@lotmarina.pl 

Leszno
Informacja Turystyczna
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 24
tel. 65 529 81 91, 65 529 81 92
infotur@leszno.pl

Nowy Tomyśl 
Gminny Ośrodek Informacji
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Niepodległości 10
tel. 61 44 23 806
r.ratajczak@nowytomysl.pl

Piła
Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej 
Kulturalnej i Sportowej
64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
tel. 67 210 94 80
pit@powiat.pila.pl

Puszczykowo
Centrum Ekoinfo
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 1
tel. 61 633 62 83, 61 898 37 11
promocja@puszczykowo.pl

Śrem 
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości
63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3
tel. 61 283 27 04
unia@srem.com.pl  
 
Wolsztyn
Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Roberta Kocha 12a
tel. 68 347 31 04
gci@wolsztyn.pl

oprac. A.M. Wyrwa w konsultacji z Radą Koordynacyjną Szlaku,
oprac. komputerowe Jakub Budzisz
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