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HISTORIA LUBIŃSKIEGO KLASZTORU
(ponad dziewięć wieków istnienia)

Benedyktyni przybyli do Lubinia w Wielkopolsce w latach 70. XI wieku z opactwa
św. Jakuba w Leodium – obecnie Liège w Belgii. Lubiń to miejscowość położona na skraju
wysoczyzny kaliskiej, pośród morenowego krajobrazu. W tym samym stuleciu powstały również inne polskie opactwa benedyktyńskie:
w Tyńcu, Mogilnie czy w Lubiążu.
Klasztor lubiński powstał w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących
z Wielkopolski na Śląsk. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że cesarz Otton III, który w roku
1000 przybył na zjazd gnieźnieński, przejeżdżał
także tędy. Pierwszym fundatorem, który szczodrze uposażył opactwo, był Bolesław Śmiały.
Niestety pierwsza fundacja nie została doprowadzona do skutku z powodu upadku i wygnania z Polski króla. Drugim fundatorem był książę
Bolesław Krzywousty, który przy udziale możnego rodu Awdańców podjął dzieło odbudowy
opactwa, istniejącego w Lubiniu do dziś. Ważnym zadaniem średniowiecznego klasztoru było
szerzenie wiary chrześcijańskiej na terenach południowej Wielkopolski, wówczas słabo jeszcze
schrystianizowanej. W Polsce piastowskiej
stał się on bardzo ważnym ośrodkiem kultury i nauki. Jak głosi tradycja, z miejscem tym związany był pierwszy
polski kronikarz Gall Anonim.
W dalszych wiekach nie ominęły lubińskiego opactwa tragiczne koleje losu. Rozmaite wojny,
najazdy, a w czasach nowszych
rozbiory, kasaty i zniszczenia były

Wnętrze kościoła klasztornego – widok na ołtarz główny
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KOŚCIÓŁ KLASZTORNY

Kościół klasztorny

powodem przerywania działalności, a ostatecznie opuszczenia klasztoru przez mnichów. Pod
koniec XIV wieku, w trakcie walk wewnętrznych
w państwie, klasztor mocno ucierpiał. Podobna
sytuacja miała miejsce w II poł. XV wieku na skutek najazdu wojsk księcia żagańskiego Jana.
W 1657 roku Szwedzi opróżnili skarbiec, a potem w roku 1707 dokonali grabieży dóbr benedyktyńskich. W końcu XVIII stulecia władze pruskie zagarnęły
majątki opactwa, a w roku 1836 skasowały klasztor i przejęły bibliotekę.
Po latach mnisi powrócili do Lubinia. W roku 1924 kardynał Dalbor oddał im dawną siedzibę. Podczas okupacji hitlerowskiej została
ona zamieniona w obóz przejściowy dla księży. Stąd około 150 kapłanów i przebywających w klasztorze benedyktynów wywieziono do Dachau oraz innych obozów koncentracyjnych. Po zakończeniu wojny
zakonnicy znowu pojawili się w Lubiniu.

Pierwszy kościół klasztorny zaczęto wznosić w ostatnich dziesięcioleciach XI wieku. W trakcie prac archeologicznych, prowadzonych
przez dr Krystynę Józefowicz oraz prof. prof. Zofię i Stanisława Kurnatowskich, odsłonięto część fundamentów sporej trzynawowej bazyliki.
Budowa ta została zaniechana na wczesnym etapie.
Drugi kościół romański z I poł. XII wieku wzniesiono z kamieni
narzutowych, zbieranych w okolicy. Dla bezpieczeństwa teren klasztoru został otoczony murem kamiennym z basztami i głęboką fosą.
Monaster miał zatem charakter obronny. Kościół był już gotowy
w 1145 roku, kiedy to według zapisków w „Roczniku Lubińskim”, biskup Konrad poświęcił w nim ołtarz, dedykując go Najświętszej Maryi Pannie, patronce opactwa lubińskiego. W końcu XII wieku z fundacji księcia Mieszka Starego kościół przebudowano. Pojawiły się
nowe elementy: potężna wieża z kryptą i emporą.
Warto wspomnieć o tym, że nawa owego kościoła romańskiego
wraz z dolną partią wieży stanowią nawę główną obecnej świątyni.
W początkach XIII wieku przybudowano do północnej ściany prezbiterium kaplicę grobową, przeznaczoną na pochówki dobrodziejów
opactwa. W niej – wedle tradycji zapisanej w klasztorze, a potwierdzonej badaniami – znajdował się grób Władysława Laskonogiego.
Makieta Opactwa
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Sługa Boży Bernard z Wąbrzeźna, mnich opactwa lubińskiego (1575-1603).
W 12. roku życia został wysłany do kolegium jezuickiego w Poznaniu. Po
ukończeniu studiów teologicznych w 24. roku życia wstąpił do nowicjatu w lubińskim opactwie benedyktynów, gdzie wkrótce został mistrzem nowicjuszy.
Zawsze wyróżniał się wielkimi cnotami chrześcijańskimi, ofiarną miłością bliźniego, współczuciem dla chorych i ubogich. Był wzorowym i gorliwym zakonnikiem, porywającym innych swoim przykładem. Zmarł w opinii świętości. Przed
sarkofagiem o. Bernarda wielu pielgrzymów wyprasza sobie liczne łaski.

Kaplica z sarkofagiem ojca Bernarda
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W wieku XV kaplica grobowa została przebudowana i zamieniona na zakrystię. Jej pierwotna funkcja zaginęła w niepamięci. Płyta
grobowa księcia znajduje się dziś w barokowej
bocznej kaplicy obok sarkofagu sługi Bożego
ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Do wyposażenia
tej kaplicy należy ołtarzyk w kształcie winnego
krzewu, tzw. Drzewo Życia z namalowanym
na desce obrazem Ecce Homo z XVIII wieku.
W XV-XVI wieku przebudowano kościół
i klasztor w stylu gotyckim – w połowie XV wieku wzniesiono smukłe prezbiterium, a w XVI wieku – nawę i wieżę kościoła. Do dziś zachowała
się piękna gotycka sylwetka świątyni oraz szczyt
wschodni i stromy dach. Przebudowę w stylu
barokowym rozpoczęto w XVII wieku i kontynuowano w wieku XVIII. Barokowy ołtarz główny
ma 18 metrów wysokości. Zdobi go obraz Narodzenia NMP pędzla P. Trogera.
Bardzo ciekawe są późnobarokowe, bogato
ornamentowane stalle z rzeźbami przedstawiającymi doktorów kościoła (śś. Grzegorza Wielkiego, Hieronima, Ambrożego i Augustyna), króla
Dawida, postać niewiasty symbolizującej Kościół
– Oblubienicę Chrystusową i anioły. Zostały one
wykonane w latach 1730-38 przez warsztat Jana
J. Urbańskiego. XVIII-wieczna polichromia jest
dziełem Grossa z Bawarii. Na sklepieniu prezbiterium widzimy scenę Wniebowzięcia NMP.
W nawie głównej przedstawiono gloryfikację Matki Bożej w otoczeniu benedyktyńskich świętych. Zakrystię od prezbiterium oddzielają ozdobne żelazne drzwi
z XV wieku. Ściany nawy głównej zdobią
wykonane w XVI wieku z piaskowca
płyty nagrobne lubińskich opatów, którzy wewnątrz kościoła, w grobowcach
lub w kryptach, znaleźli swoje miejsce wiecznego spoczynku.
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Kaplica Różańcowa

Obecna Kaplica Różańcowa pochodzi z XVIII wieku. Zachwyca
w niej rokokowy ołtarz z 1771 roku z obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
W tym samym roku powstał podobny ołtarz w Kaplicy św. Benedykta. Obraz w ołtarzu jest późniejszy i pochodzi z 1800 roku. Przedstawia św. Benedykta, założyciela zakonu i twórcę Reguły, według której
do dziś żyją benedyktyńscy mnisi. Nad ołtarzem aniołek trzyma księgę, której napis głosi: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”. Słowa te pochodzą z Pisma Świętego, a umieszczone w Regule są hasłem benedyktynów. W kościele warto również obejrzeć rokokową
ambonę z lat 1760-70, chrzcielnicę w stylu empire z końca XVIII wie-
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Drewniany ołtarz Krzyża Świętego

ku i cztery boczne ołtarze: św. Scholastyki
z lat 80. XVII wieku, ołtarz św. Leonarda
z roku 1762 – murowany, stiukowy, z obrazem św. Leonarda uwalniającego z kajdan
Michała z rodu Awdańców (fundatora kościoła), ołtarz Aniołów Stróżów z 1762 roku oraz ołtarz Krzyża Świętego – barokowy, drewniany, polichromowany ze złoceniami z lat 80.
XVIII wieku.
Budowa romańskiego klasztoru w Lubiniu, usytuowanego od północnej strony kościoła, trwała wiele dziesiątków lat. Wzniesiono po-
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czątkowo skrzydło wschodnie, w którym pomieszczono kapitularz, bibliotekę, skryptorium, a na piętrze – dormitorium, oraz skrzydło zachodnie, gdzie obok bramy klasztoru znajdowała się również cela
opata, początkowo wewnątrz potężnej wieży. Budynki te, uzupełnione
od północy refektarzem, otaczały czworobok krużganków. W wieku
XVI klasztor przebudowano w stylu gotyckim, a następnie w połowie
XVIII wieku – w stylu barokowym.
W niewielkim muzeum, stanowiącym zwieńczenie 15-letnich prac
archeologicznych, znajduje się tablica z 1932 roku upamiętniająca
pobyt Adama Mickiewicza na ziemi kościańskiej. Przechowało się tu
wiele ciekawych i wartościowych zbiorów. Jeden z najważniejszych
liczy prawie 6000 gipsowych odlewów pieczęci. W ostatnich latach
znaleziono w kuli na wieży kościelnej m.in. relikwie, dokumenty i monety. W pobliżu kościoła
rośnie najstarszy w Polsce kasztanowiec liczący ponad 250 lat.
A przed murami klasztoru stoi
300-letnia figura św. Jana Nepomucena.

1. Ołtarz św. Leonarda
2. Wnętrze kościoła
z prospektem organowym

Polichromia – nawa główna
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. LEONARDA

Kościół św. Leonarda

Naprzeciw kościoła klasztornego, na cyplu wzniesienia górującego nad okolicą, stoi świątynia p.w. św. Leonarda. Zbudowana została
na przełomie XII i XIII wieku dla potrzeb rozległej parafii lubińskiej
obejmującej kilkanaście wiosek. Do dziś służy parafianom. Obok kościoła założono cmentarz. Archeolodzy odnaleźli tu około 500 pochówków z XII-XVIII wieku. W XVI wieku dobudowano nawę kościoła, a w XVII wieku powiększono go o kruchtę i zakrystię. Z tego też
czasu pochodzi okalający go mur. W roku 1549 wmurowano w szczyt
świątyni glazurowany kafel z herbem Trzaska i inicjałami opata Pawła
Chojnackiego. Zachowana prawie w całości pierwotna bryła kościoła
uchodzi powszechnie za jeden z cenniejszych zabytków romańskich
w Wielkopolsce.
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ŚW. BENEDYKT I JEGO REGUŁA DLA MNICHÓW

Św. Benedykt

Święty Benedykt urodził się około 480 roku. Pochodził z zamożnej
rodziny z Nursji. Studiował w Rzymie. Panujące tam zepsucie wielkiego
miasta uświadomiło mu potrzebę duchowej przemiany. Zrezygnował ze
studiów, aby szukać mądrości na modlitwie w górskiej pustelni w okolicach Subiaco, na wschód od Rzymu. Z czasem zaczęli gromadzić się
wokół niego uczniowie. Tradycja mówi, że założył tam 12 klasztorów,
z których każdy liczył 12 mnichów. Na Monte Cassino założył istniejący
do dziś klasztor i prawdopodobnie tam napisał Regułę, według której
żyją mnisi na całym świecie. We wczesnym średniowieczu była to jedyna reguła mnisza w Kościele Zachodnim. Zmieniła ona tak bardzo oblicze ówczesnej Europy, że papież Paweł VI w roku 1964 uznał jej twórcę
za głównego patrona Europy. Św. Benedykt zmarł około 547 roku.
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W Regule św. Benedykta dostrzegamy także dziś nieprzemijające wartości realizacji Ewangelii w codziennym
życiu, odnajdujemy atmosferę miłości i szacunku dla drugiego człowieka oraz podkreślenie wartości życia we
wspólnocie, dla której najważniejszym celem powinno być
ustawiczne szukanie Boga. Mistrzowie życia duchowego,
zarówno znani z imienia, jak i anonimowi, pozostawili
wiele reguł, ale żadna z nich nie zdobyła takiej popularności ani nie odegrała takiej roli jako żywa norma dla żywych
ludzi.
Reguła benedyktyńska wyrasta z doświadczenia
wielkiego człowieka, który pragnął podzielić się tym doświadczeniem z innymi, aby także oni osobiście spotkali
Chrystusa we wspólnocie zakonnej. Chrześcijański ideał
naśladowania Chrystusa realizuje się tutaj przez postępowanie pełne umiaru i głębokiej mądrości. Jest to droga nie
tylko dla mnichów.
Życie wg Reguły św. Benedykta, dzięki codziennej modlitwie chórowej, pracy, studium Pisma Świętego i osobistej modlitwie prowadzącej do medytacji i kontemplacji
w ciszy przed Bogiem, pozwala mnichowi odnaleźć w codzienności pokój, harmonię i duchową radość, którymi
może dzielić się ze wszystkimi przychodzącymi do
klasztoru. Stąd gościnność i przyjmowanie pielgrzymów są nieodłącznymi elementami benedyktyńskiego życia.
Klasztory nazywane były przez świętego Benedykta szkołami, a słowo to pierwotnie oznaczało miejsce, w którym można było oddawać się
medytacji i kontemplacji.

1. Ołtarz główny Narodzenia NMP
2. Święcenia w kościele klasztornym
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BIBLIOTEKA KLASZTORNA

Średniowieczni mnisi pracujący w skryptorium trudnili się mozolnym przepisywaniem ksiąg liturgicznych, spisywaniem kronik, roczników i traktatów naukowych. Niestety z tych prac mnichów lubińskich
zachowały się w oryginale jedynie okruchy. Najstarszymi pomnikami
tutejszego piśmiennictwa były „Liber fraternitatis Lubinensis” – księga
bracka z końca XII wieku, zachowana do dziś jedynie w odpisach (całość spłonęła w Powstaniu Warszawskim) oraz tzw. Tablica paschalna,
fragment rocznika również z XII wieku, odnaleziony po latach w Berlinie. Z XV stulecia pochodzi pisany w Lubiniu pergaminowy kodeks zawierający Martyrologium, Regułę i Nekrolog opactwa oraz ręcznie
przepisywany brewiarz Mikołaja z Błonia.
W lubińskim skryptorium powstało jedno z pierwszych tłumaczeń
na język polski ksiąg Biblii. Liczne rękopisy kronikarza i biblisty lubińskiego ojca Tomasza ze Zbrudzewa koło Śremu znajdują się obecnie
w Bibliotece Katedralnej w Gnieźnie. Zawierają one, w przekładzie na
język polski, Pięcioksiąg Mojżesza, Apokalipsę św. Jana i zbiory kazań
spisywanych wspólnie z o. Wawrzyńcem z Borku. Wśród zbiorów bibliotecznych zachował się również jeden z najstarszych zapisów melodii w Polsce.
Dokument z 1699 r. znaleziony w kuli wieży kościelnej

Dokumenty znalezione
w kuli wieży kościelnej

Katalog sporządzony przez urzędnika pruskiego przed wywiezieniem książek w roku 1837 zawiera 5525 tomów, ale wiadomo, że już
wcześniej wywieziono pewną ilość książek. W lipcu 1838 roku wysłano
do Berlina siedem skrzyń z książkami o łącznej wadze ponad 24 cetnarów (cetnar staropolski – ok. 64,8 kg; cetnar nowopolski – ok. 40,5 kg),
pozostałe zaś pozwolono wcielić do bibliotek seminaryjnych w Gnieźnie
i Poznaniu.
W okresie międzywojennym benedyktyni włożyli wiele wysiłku
w utworzenie nowego księgozbioru. Dzięki staraniom o. Klemensa Dąbrowskiego i o. Jozafata Ostrowskiego wkrótce w bibliotece znalazło
się 30 tysięcy tomów. Druga wojna światowa niestety zniweczyła ten
trud, doprowadzając do zniszczenia większości tego cennego zbioru.
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SZKOŁY
I DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Widok na wieżę

Na kartach kroniki opactwa kilkakrotnie
spotykamy wzmianki o szkołach parafialnych
prowadzonych przez benedyktynów w Lubiniu
i Krzywiniu. Ponadto w samym klasztorze była
szkoła średniego stopnia. Urządzano tam kursy filozofii i teologii dla kleryków, sprowadzając niektórych wykładowców z Akademii Krakowskiej. Opat Kiszewski założył w klasztorze
szkołę muzyczną, którą prowadził muzyk –
mistrz z Francji. Pielęgnowano również śpiew
gregoriański i muzykę organową. Wśród zamiłowanych w muzyce mnichów kronika wspomina: o. Józefa Helicza z Wilna, wokalistę i instrumentalistę; o. Adama Ryszkiewicza, znakomitego organistę; o. Celestyna Zalaskiego,
kantora i dyrygenta chóru oraz wielu innych.
Powszechnie znana jest też działalność
charytatywna lubińskich mnichów. Począwszy
od XIV wieku prowadzili oni w okolicy trzy
szpitale dla chorych i upośledzonych. Pełniły
one funkcję przytułków i miejsc opieki
nad cierpiącymi. Każdy szpital mieścił
około 20 łóżek. Rząd pruski kasując
opactwo, skasował również i te dzieła
miłosierdzia.
Dzisiejsi mnisi lubińscy prowadzą parafię, Dom Gościnny
i Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej, produkują nalewkę ziołową, uprawiają
ziemię oraz głoszą rekolekcje, zajmują się także renowacją zabytkowego kościoła
i klasztoru.
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„ŚCIĘTY NA NOWO SIĘ ZIELENI”
Lubiński monaster przechowywał i pielęgnował w swoich murach
kulturę i ducha patriotyzmu. Ze swych dochodów chętnie wspierał potrzeby kraju. Już Kazimierz Wielki, przygotowując obronę państwa przed
najazdem Tatarów i pogańskich jeszcze wówczas Litwinów, otrzymał od
opata Wojciecha do skarbca królewskiego fundusz z dziesięcin. Stała
dbałość o dobro społeczne wyrażała się zawsze w dziejach klasztoru
przez troskę o poziom kultury moralnej i materialnej przynależnych do
niego wiosek i miast.
Symbolem zakonu benedyktyńskiego, który przez piętnaście wieków swego istnienia przeszedł przez wiele burz i nawałnic, jest ścięty
pień wypuszczający nowe odrośle oraz napis „succisa virescit” – z łac.:
„ścięty na nowo się zieleni”. Nie pokonały zakonu liczne najazdy, spory
dzielnicowe, kasaty, pożary, zniszczenia i wojny. Stary pień nieustannie
wypuszcza nowe pędy – lubiński monaster odżywa i znowu przyciąga.
Czytamy w nekrologu, że tutejsi mnisi pochodzili z Wrocławia, Śląska,
z Ziemi Krakowskiej i Sandomierskiej, z Wołynia i Mazowsza, z Warmii
i Pomorza, a nawet z Litwy, Czech i Niemiec. Niewątpliwie ta żyjąca
duchem Ewangelii Boża latorośl oddziaływała szeroko i z daleka przyciągała.

1. Procesja liturgiczna
2. Procesja Eucharystyczna
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THE BENEDICTINE MONASTERY IN LUBIN
Modern people lack order, prayer, peace; they even lack a sense of
themselves. To regain control over their lives and spiritual joy, they
should seek out the road to the Benedictine monastery.
(Pope Paul VI)
Benedictine monks first came to Lubin in around 1070, from St. James’s
Abbey in Leodium, the present-day Liege in Belgium. Funded by King
Bolesław Śmiały, they set about constructing the first Romanesque
church, which, however, would never see completion. According to tradition, the first Polish chronicler, Gall Anonim, was associated with Lubin
Abbey. In the first half of the 12th century, a second Romanesque church
was constructed, on whose walls the current church stands.
By the 12th century there were already 34 monks in residence at the
monastery. During this period, construction began on stone buildings –
the east wing, undoubtedly housing a chapter house, scriptorium, library
and on the first floor a dormitory – and a west wing housing the abbot’s
cell. Over the next two centuries, (15th-16th) the church and monastery
gradually took shape, with the austere Romanesque building being superseded by a soaring Gothic church with a high steeple, which is today
still visible from afar. The former tomb of Prince Władysław Laskonogi
was rebuilt as a sacristy. The 18th century saw general reconstruction
work: along with the construction of St. Benedict’s Chapel and the rebuilding of the Rosary Chapel, the interior of the church was redecorated
to give it a uniform Baroque appearance and atmosphere. The choir was
enriched with a new altar, on which The Nativity of Mother Mary was
placed, a work of the celebrated Austrian altar painting artist Paul Troger.
Jerzy Urbański, who had earlier created works in the cathedral in
Wrocław, made the choir stalls in the forms of the Doctors of the Church
and angels. They remind us of the words of the psalm: “In the presence
of angels, I will sing Your praise.” (Ps 138). The polychromed vaults,
painted by Gross from Bavaria, show Marian themes. The monastery
was dissolved on two occasions, the first being in 1834 by the Prussian government. However, the Benedictines were able to return to
Lubin in 1923 and continue their mission. The second attempt at destruction came at the beginning of the Second World War, when the
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monastery became a transition camp for priests, from where approximately 150 priests and monks were transported to Dachau.
However, like the Benedictine motto succisa virescit (cut down, it
grows again), Benedictine monks once again returned to Lubin and
continue to serve God and people through their prayers and work.
Alongside the monastery’s church is the parish church of St. Leonard,
built at the beginning of the 13th century to serve the extensive parish
of Lubin.
When Benedict established a monastery he called it a school. The
word originally designated a quiet place encouraging meditation and
contemplation. Today, Benedictine monasteries have not forgotten the
original aim of “schooling” and suggest to all who are searching for
calm and inner transformation that they should live according to the
Rule of St. Benedict, which, through daily work, prayer and meditation
will allow them to find harmony, peace and joy in the Holy Spirit.

DAS BENEDIKTINERKLOSTER IN LUBIN
Dem modernen Menschen fehlt Ordnung, fehlt das Gebet, fehlt
der Frieden; es fehlt ihm an sich selbst. Um wieder die Herrschaft über
sich selbst und geistige Freude zu erlangen, muss er den Weg zum
Benediktinerkloster suchen.
(Papst Paul VI)
Um 1070 besiedelten die Benediktiner der Abtei des St. Jakob zu
Leodium – das heutige Lüttich in Belgien – Lubin und begannen, die
1. romanische Kirche zu errichten, die jedoch nie vollendet wurde. Stifter war der König Boleslaus, der Mutige. Nach der Überlieferung war
der erste polnische Chronist Gall Anonim (Gallus Anonymus) mit der
Lubiner Abtei verbunden. In der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts
wurde eine zweite romanische Kirche erbaut, auf deren Mauern sich
das heutige Sanktuarium erhebt. Im XII. Jahrhundert gab es im Kloster
bereits 34 Mönche, in dieser Zeit begann man Gebäude aus Stein zu
errichten – den Ostflügel, der vermutlich einen Kapitelsaal, ein Skriptorium, eine Bibliothek und darüber ein Dormitorium beherbergte sowie
den Westflügel mit einer Zelle für den Abt. Während der zwei darauf
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folgenden Jahrhunderte (XV-XVI) veränderten die Kirche und das Kloster schrittweise ihr Aussehen. Der romanische Rohbau wurde durch das
schlanke gotische Sanktuarium mit dem hohen Turm ersetzt, der bis
heute von der Ferne zu sehen ist. Die frühere Grabkapelle des Fürsten
Ladislaus Laskonogi (Stöckerbein) wurde in eine Sakristei umgebaut.
Zu einem erneuten Generalumbau kam es im XVIII. Jahrhundert.
Zusammen mit dem Bau der Kapelle des Hl. Benedikts und dem Umbau
der Rosenkranzkapelle wurde der Innenraum der Kirche einheitlich gestaltet, sodass ihr ein barockes Aussehen und eine barocke Ausstattung
verliehen wurde. Das Presbyterium wurde um einen neuen Altar mit
dem Bild der Jungfrau Maria bereichert, das Werk des bekannten Malers von Altarbildern in Österreich und Bayern – Paul Troger.
Jerzy Urbański, der früher für die Breslauer Kathedrale künstlerisch
schaffend tätig war, erschuf das Gestühl und verzierte es mit Formen
der Kirchendoktoren und Engel. Sie erinnern an das Wort des Psalms:
„Vor dem Angesicht der Engel will ich dir Psalmen singen.“ Ps 138 Das
Gewölbe wurde mit Polychromie zur Marienthematik bedeckt und von
Gross aus Bayern erschaffen.
Das Kloster in Lubin war doppelt zum Untergang verurteilt. Zum
ersten Mal verwirklichte das die preußische Regierung im Jahre 1834.
Aber bereits 1923 kehrten die Benediktiner nach Lubin zurück und nahmen ihre Tätigkeit auf. Erneut zerstört wurde der kleine Ort zu Beginn
des Zweiten Weltkriegs. Aus dem Kloster wurde ein Übergangslager für
Priester. Ungefähr 150 Priester und Mönche, die im Kloster waren, wurden nach Dachau verschleppt. Doch gemäß der benediktinischen Devise succisa virescit (der enthauptete Stamm ergrünt aufs Neue), kehrten
die Benediktiner wieder nach Lubin zurück und dienen weiterhin Gott
und Menschen mit ihrem Gebet und ihrer Arbeit.
Neben der Klosterkirche liegt die Pfarrkirche des Hl. Leonard, die zu
Beginn des XIII Jahrhunderts für die weitreichende Lubiner Pfarrgemeinde gebaut wurde.
Benedikt, indem er das Kloster gründete, nannte es Schule. Das
Wort bezeichnete ursprünglich einen ruhigen Ort, der die Meditation
und Kontemplation begünstigt. Auch heute haben die Benediktinerkloster nicht das ursprüngliche Ideal des „Schulwesens“ vergessen und bieten allen, die sich nach Ruhe und innerem Wandel sehnen, ein Leben
nach der Benediktinischen Regel, die in täglicher Arbeit, Gebet und Meditation besteht, welche es erlaubt Harmonie, Ruhe und Freude im Heiligen Geist zu finden.
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www.krzywin.pl

,,Gdzie Mickiewicz znany, kolej drezynowa sprawna, likier od Benedyktynów mocny, jeziora i liczne tereny rekreacyjne bezpieczne, powietrze
czyste a kuchnia wielkopolska pyszna to właśnie ziemia krzywińska
w powiecie kościańskim.”
Zapraszam!
Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń
Jacek Nowak

Krzywiński Rynek
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Ziemia Krzywińska
Krzywiń – siedziba gminy – posiada długą
historię sięgającą pierwszych Piastów. Samo
miasto może poszczycić się ponad 770-letnią
historią. To małe miasteczko z bogatą historią,
stale modernizowane, jest niebywale doskonałym miejscem do zamieszkania. Strzeżony akwen
wodny, lasy idealne na spacery, bogata infrastruktura sportowa, bliskie położenie dwóch
przedszkoli oraz nowoczesność trzech typów
szkół sprawia, że warto tu żyć.
Dzisiaj gmina należy do najbardziej prężnych w kraju pod względem rozbudowy infrastruktury turystycznej. To tutaj znajduje się sławny folwark „Soplicowo” znany z filmu „Pan
Tadeusz”, liczne Centra Rekreacji i Wypoczynku,
Krzywińska Kolej Drezynowa, mini kolejka parkowa w Cichowie, strzeżone kąpieliska, bogata
baza gospodarstw agroturystycznych, nietypowy
szlak turystyczny – Kopaszewska Droga Krzyżowa i wiele innych atrakcji. Przez
gminę przechodzi szlak romański,
piastowski i Św. Jakuba. Na turystów czeka sieć ścieżek rowerowych
oraz szlak turystyczny O/PTTK Kościan – ZIELONY (Leśniczówka
Krzan – Dolsk, 81 km). Krajobraz
gminy tworzy urozmaicona konfiguracja pól, lasów, jezior będących
częścią Pojezierza Krzywińskiego.
Nad gminą ,,góruje” widoczny ze
wszystkich stron klasztor Opactwa
Benedyktynów z charakterystyczną
wieżą.
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
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Łączy Nas Historia

Zagospodarowana ziemia rolnicza

Najcenniejszym obiektem gminy jest Zespół Opactwa
Benedyktynów w Lubiniu. Zabytkowy zespół opactwa wznosi się w malowniczym, morenowym krajobrazie Wielkopolski, pośród pól, jezior i lasów na szczytach łagodnych pagórków. Widoczna z daleka strzelista wieża od wieków wskazuje drogę wędrowcom, pielgrzymom i turystom. Była to
fundacja królewska oraz możnego rodu Awdańców. Z klasztoru, według tradycji lubińskiej, wywodził się nasz pierwszy
kronikarz Gall Anonim. To mnich tego klasztoru o. Maciej,
notariusz księcia Bolesława Pobożnego, zastosował po
raz pierwszy w 1257 roku określenie naszego regionu
nazwą Polonia Maior czyli Wielkopolska. Obok klasztoru zachowały się dwa kościoły: romańsko-gotycki
św. Leonarda oraz barokowy Narodzenia NMP z partiami murów romańskich. W romańskiej kaplicy został
pochowany książę wielkopolski Władysław Lasonogi.
Przy klasztorze działa Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej oparty na starochrześcijańskiej
tradycji modlitwy monologicznej. Lubińscy
mnisi produkują także likier – Benedyktynka, owoc wielowiekowej zioło-leczniczej
tradycji klasztornej wpływający dobroczynnie na układ pokarmowy.

1. Widok na klasztor 2. Koncerty w klasztorze
3. Grupy wokalne i muzyczne

28

Lubiń

Miasto i Gmina Krzywiń

29

Zamieszkaj
Warto wybrać gminę Krzywiń. Dlaczego? Gmina Krzywiń to miejsce owiane niesamowitą, kilkusetletnią historią i tradycją, gdzie można
znaleźć urokliwe miejsca pełne spokoju, ciszy i krajobrazy poprzecinanymi lasami i jeziorami. To na tych ziemiach zaznaczyły swoją obecność takie osobistości jak: Adam Mickiewicz, Melchior Wańkowicz, czy
Kajetan Morawski. Obok dobrze zagospodarowanych pól, znajdują się
zagłębia sadów owocowych, gdzie posmakować można przepysznych
brzoskwiń, jabłek czy czereśni oraz skosztować doskonałych warzyw
z licznych rodzimych plantacji.
Po pracy czy nauce czas wolny można spędzić na rowerze, korzystając z sieci wyjątkowych tras rowerowych lub można odpocząć korzystając z tzw. Centrów Rekreacji i Wypoczynku, które powstały
w Krzywiniu, Jerce oraz Zbęchach. Bogata baza sportowa umożliwia
aktywny odpoczynek. Gmina Krzywiń to także idealne miejsce dla
sportów wodnych.
Na dobrze zbudowaną infrastrukturę społeczną składa się sieć
publicznych przedszkoli, katolicka

Sporty wodne

ochronka dla dzieci oraz nowoczesne i bezpieczne szkoły obejmujące
kształcenie na każdym poziomie. W pobliżu ośrodka zdrowia znajduje
się dobrze wyposażone centrum rehabilitacji.
Gminę Krzywiń charakteryzuje stały rozwój, powstają tu nowe
,,młode” osiedla, strefy aktywności gospodarczej oraz trwa nieustanny
proces rewitalizacji kolejnych wsi. Zamieszkaj w gminie Krzywiń!
Aktualne oferty o sprzedaży nieruchomości, możliwości kupna
działek budowlanych oraz wykaz terenów pod zabudowę mieszkaniową znajdują się na stronie www.krzywin.pl.
1. Zlot motocykli i aut zabytkowych 2. Kapliczka w Kopaszewie
3. Lokalne tradycje 4. Pałac Kopaszewo

1. Tańcząca gmina
2. Imprezy gminne
3. Piękne jeziora
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Odpoczywaj
Wielkopolska Warta Wyprawy!
Piękny region pojezierza leszczyńskiego daje
możliwość oderwania się od zgiełku miast i ulic.
Wielkopolska jako region bogaty dysponuje
szeregiem pałacy i dworków, które choć nie
wszystkie, przypominają czasy swej świetności,
warte są zobaczenia. Tutaj bywała szlachta, poeci i wielcy muzycy, a każdy krok może napawać
artystycznym tchnieniem. W tę tradycję wpisują
się częste wizyty wieszcza Adama Mickiewicza,
którego pobyt uświetniony został szlakiem Mickiewiczowskim, do którego należy również Skansen ,,Soplicowo” w Cichowie.

1. Panorama Cichowa
2. Koncerty „Gwiazdy – Dzieciom”
3. Zawody konne Cichowo

Spotkajmy się w Cichowie, gdzie...
Wiosną można zaznać spokoju w przepięknie kwitnącym sadzie folwarcznym, latem spróbować kąpieli w cichowskim jeziorze i skorzystać
z uroków rozrywek wodnych, jesienią obowiązkowo wybrać się na grzybobranie w pobliskim
lesie, a zimą na kulig konnym zaprzęgiem.
Skansen Filmowy ,,Soplicowo”. To
kompleks turystyczno-rozrywkowy z tradycją
zakorzenioną zarówno w polskiej kinematografii, jak i literaturze. Obecnie obiekt zaprasza
gości do wnętrz folwarcznych, sali konferencyjno-szkoleniowej w pensjonacie Gerwazy
oraz nowo otwartego Dworu Sopliców. Na terenie obiektu odbywają się imprezy tematyczne, bankietowe, integracyjne oraz szkolenia
czy targi firmowe. Nietuzinkową ofertę jadła
i napoi dopełnia możliwość ciekawego spędzenia czasu w granicach obiektu, jak i w pięknych okolicach, ponieważ Cichowo usytuowane jest nad jeziorem w otoczeniu pól i lasów.

32

Lubiń

Miasto i Gmina Krzywiń

33

pitkiem wedle staropolskiego zwyczaju. Warto jednak wspomnieć
chociażby o osobie samozwańczego Podkomorzego Soplicowa panu
Marku Pinkowskim. To właśnie dzięki niemu mamy możliwość organizacji spotkań w tak niesamowitym miejscu. W związku z jego życiową
pasją, jaką jest przyjaźń i opieka nad zwierzętami, można spotkać nie
tylko zagrodę trzody folwarcznej, w skład której wchodzą m.in. gwiazdy filmowe krowa Bukietka czy dyrektor biura osioł Roman, ale również rzadko obserwowane w przyrodzie ptaki drapieżne (orły, sokoły).
Spotkanie zarówno ze zwierzakami, jak i staropolskimi zwyczajami
pozostawia niezapomniane wspomnienia a goście często wracają by
jeszcze raz poczuć klimat tego miejsca. Dodatkowym atutem jest zapewne centralne położenie, które sprzyjać może dojazdom z każdego
zakątka kraju.
Folwark Soplicowo

Dla chcących pozostać dłużej Gospodarze dysponują bazą noclegową.
Jak mówił sam wieszcz Adam Mickiewicz „Tu się można napić nadyszyć
Ojczyzny”.
Wyjątkowość spotkań w Soplicowie polega na wszechogarniającym duchu staropolskiego klimatu. Ponieważ rodowód obiektu jest
związany z ekranizacją „Pana Tadeusza” (reż. Andrzej Wajda) a sama
Wielkopolska słynie z pobytów wieszcza Adama Mickiewicza, imprezy
nie mogą obejść się bez nawiązań do tych narodowych wątków.
Wszystkiego dopełnia oczywiście suto zastawiony stół z jadłem i na-

Kolejka parkowa w Cichowie

Dwór Sopliców w Cichowie
Kolejka parkowa w Cichowie

Kolejka parkowa w Cichowie to niewątpliwie atrakcja dla dzieci
ale i również dla dorosłych. Na ,,podróżnych” czeka odjazd ze stacji
Lipa lub Soplicowo oraz niesamowita frajda podróżowania miniaturową kolejką po parku zespołu dworsko-pałacowego w Cichowie. Pomysłodawcą, konstruktorem i właścicielem kolejki jest Pan Artur Matuszewski z Bieżynia. Nowa lokomotywa zwie się ,,Grześ” i zaprasza
turystów w sezonie letnim do Cichowa.
Szczegółowych informacji i rezerwacji przejazdów dla grup zorganizowanych można dokonać:
pod numerem kontaktowym 600 172 199 – Artur Matuszewski.
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Idealne miejsce wypoczynku i dobrej kuchni
Zbliżając się do centrum wsi czeka na gości urocza knajpka oferująca przepyszną karkówkę i pieczonego pstrąga. To Karczma ,,U Jankiela”. W centrum wsi Cichowo znajduje się ośrodek ,,Nad Brzegiem
Ruczaju” oferujący noclegi w domkach letniskowych z bazą sportową
(nowoczesne boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, fitness
club) oraz znana w regionie ze swojej niesamowitej gościnności i rodzinnej atmosfery agroturystyka ,,Zielona Chata” prowadzona przez
Sołtysa wsi i jego Małżonkę. Pyszne ryby i potrawy z wielkiego grilla
czekają w ,,Chacie Wodnika” tuż przy plaży głównej. Dobrze zawitać
również do restauracji ,,Eden” oraz ,,Pod Bocianem”, gdzie gości domowa kuchnia i tradycyjne wielkopolskie przepisy kulinarne. Coraz
częściej odkrywana przez turystów część Cichowa to plaża ,,Zacisze”,
gdzie naprawdę można zaznać spokojnego wypoczynku i relaksu nad
wodą. Tu także znajdują się dwa ośrodki wypoczynkowe z domkami
letniskowymi oraz niezbędna infrastruktura dla wypoczynku ze strzeżonym kąpieliskiem. Zakątek Zacisze zaprasza!
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cji oferowanych przez poszczególnych Gospodarzy. Zapraszamy do
skorzystania z oferty i życzmy kolorowych snów podczas odpoczynku
na wielkopolskiej wsi. Baza danych naszych gospodarstw agroturystycznych znajduje się na portalu internetowym gminy Krzywiń.
Kolej drezynowa
Nietypową atrakcją turystyczną jest Krzywińska Kolej Drezynowa.
Obecnie w skład taboru wchodzą dwie drezyny ręczne oraz trzecia motorowa. Uczestnicy przejazdów otrzymują Prawo Jazdy na Drezynę
Ręczną. Przejazdy odbywają się głównie na odcinku Bieżyn – Jerka
oraz Bieżyn – Kunowo, choć istnieje możliwość zamawiania przejazdów także w relacjach poza stację Gostyń, nawet do stacji Krobia. Drezyny cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród zagranicznych gości. Osoby zainteresowane przygodą na Drezynie proszeni
są o kontakt przed przyjazdem:
Tomasz Wiesierski 662 007 272.

1. Międzynarodowe zawody sikawek konnych
2. Wspólne pasje
3. Agroturystyka „Pod Orzechami”

Agroturystyka
Urokliwe położenie gminy Krzywiń oraz bogate warunki naturalne przyczyniły się do powstania
znakomitej bazy gospodarstw agroturystycznych, gdzie obok wypoczynku i relaksu mogą Państwo poznać smak prawdziwej wielkopolskiej kuchni ,,Jak u Mamy” oraz
skorzystać z nieszablonowych atrak-

1. W ogrodzie agroturystyki
Zielona Chata w Cichowie
2. Drezyny Bielewo

36

Lubiń

Schronisko młodzieżowe w Lubiniu

Baza noclegowa
Obok bogatej bazy gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Krzywiń miejsce noclegowe oferuje trzygwiazdkowy Pensjonat ,,Gerwazy”, Karczma ,,Pod Bocianem” w Cichowie, Pałac w Mościszkach
oraz ,,Różany Dwór” Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe. W murach
Opactwa Benedyktynów w Lubiniu funkcjonuje ,,Dom Gości”, który
przyjmie każdego turystę, pielgrzyma bez względu na wiarę i poglądy.
Schroniska Młodzieżowe
Szkolne Schroniska Młodzieżowe gminy Krzywiń znajdują się w dwóch
niewielkich, malowniczo położonych wioskach, w Lubiniu i w Łagowie.
Doskonale wyposażone, są w stanie zapewnić miejsca noclegowe
w Lubiniu dla 40 osób, a w Łagowie dla 31 osób. To idealne miejsce
nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla grup nieformalnych
i zorganizowanych, które pragną odbyć wspólny wyjazd integracyjny.
Rezerwacje:
SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE W LUBINIU
Lubiń, ul. Powstańców 23
64-010 Krzywiń
tel. 65 517-76-27
tel./fax 65 517-76-29
zslubin@wp.pl

SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE W ŁAGOWIE
Łagowo 56
64-010 Krzywiń
tel. 793-972-348 (kierownik
schroniska)
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Baza sportowa
Hala Sportowo-Widowiskowa w Krzywiniu to obiekt wysokiej klasy, który przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy i nie
tylko. Do godzin popołudniowych z obiektu korzystają dzieci i młodzież
ze szkół z Krzywinia i Lubinia. Popołudniami hala jest wynajmowana.
Odbywają się treningi i mecze miejscowych drużyn, sezon jesień/zima
należy do amatorskich lig piłkarskich i piłki siatkowej. Hala posiada
sprzęt do przeprowadzenia turnieju w tenisa stołowego. Możliwa jest
gra w tenisa ziemnego. Na hali odbywają się zajęcia nauki tańca.
Oferta wynajmu hali skierowana jest również dla osób spoza naszej gminy. To idealne miejsce do przeprowadzenia obozów sportowych, rozgrywek o randze wojewódzkiej. Pobliska baza noclegowa
(Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu – 5 km od Krzywinia), ośrodek
zdrowia i rehabilitacji, las z alejami spacerowymi idealnymi na biegi
lub nordic walking, pełnowymiarowe boisko zielone, Orlik pozwalają
zorganizować udane zgrupowanie czy obóz sportowy. Osoba do kontaktu w sprawie szczegółów oferty:
Pan Tomasz Szymański – kierownik hali sportowo-widowiskowej,
tel. 660 752 554.
Wiatrak ,,Koźlak” w Krzywiniu
Odrestaurowany wiatrak z 1698 roku wraz z budynkiem socjalnym, salką spotkań dla ok. 20 osób, amfiteatrem, miejscem na ognisko
to centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę. Doskonałe miejsce ,,żywych lekcji”, spotkań
i biesiad. Istnieje możliwość rozbicia namiotów. Wnętrze wiatraka to
idealne miejsce zorganizowania okresowych wystaw obrazów. Amfiteatr umożliwia zorganizowanie koncertu pleneroWiatrak Koźlak w Krzywiniu
wego lub wystawienie
sztuki teatralnej. Osoby,
instytucje, stowarzyszenia
zainteresowane skorzystaniem z obiektu, zorganizowaniem spotkania lub
wydarzenia, rezerwacją
obiektu proszeni są o kontakt z Urzędem Miasta
i Gminy Krzywiń.
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Lubiń

Miasto i Gmina Krzywiń
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Zainwestuj

Idealne miejsce dla biznesu

Czy warto prowadzić biznes, zainwestować w małej, rolniczej
gminie położonej w południowej części Wielkopolski? Warto! Na terenie gminy Krzywiń obok mikroprzedsiębiorstw powstały średnie
i duże przedsiębiorstwa z branży mięsnej, spożywczej, przemysłowej, stalowej, meblowej i kamieniarskiej. Potencjalnym nowym inwestorom, przedsiębiorcom oferujemy ulgi podatkowe (pomoc de
minimis), obszary aktywności gospodarczej (uchwalone MPZP), położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz
ośrodków miejskich (pomiędzy miastem Leszno, Kościan, Gostyń,
Śrem), kształcenie młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy
(Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krzywiniu), pracujących młodych
rodziców (przedszkole i katolicka ochronka dla dzieci z oddziałami
9-godzinnymi).
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń służy pomocą nowym przedsiębiorcom, zainteresowanym zainwestowaniem w naszej gminie: doradztwem w kwestii miejsca lokalizacji nowej inwestycji, przedstawieniu
charakterystyki lokalnego rynku, rozwiązywaniu problemów administracyjnych, pomocy w rekrutacji odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników.

Tereny pod inwestycje
W celu umożliwienia rozwoju przedsiębiorstwom rzemieślniczym,
małym i średnim firmom na terenie gminy Krzywiń istnieje możliwość
zakupu działek objętych MPZP oraz terenów pod działalność gospodarczą z prawem zabudowy mieszkaniowej – działki niezabudowane i nieuzbrojone (posiadają dostęp do sieci wodnej i energetycznej). Urząd
Miasta i Gminy Krzywiń oferuje również możliwość zakupu nieruchomości (budynków) w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie gminy.
Kontakt
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń
tel: 65 517-05-25, 517-05-26, fax 65 517-06-76
e-mail: umig@krzywin.wokiss.pl
W celu bliższego poznania naszej gminy zapraszamy
do odwiedzenia poniższych stron internetowych:
www.benedyktyni.net
www.krzywin.pl
www.rowerowypowiatkoscian.pl
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