
Drzewa moje ojczyste! jeśli niebo zdarzy,

Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,

Czyli was znajdę jeszcze? czy dotąd żyjecie?

Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię;

Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie

Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,

Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?

Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym kościołem?

I tam na Ukrainie, czy się dotąd wznosi

Przed Hołowińskich domem, nad brzegami Rosi,

Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami

Stu młodzieńców, sto panien szło w taniec parami?

Pan Tadeusz Księga IV

U Benedyktynów
w Lubiniu 8
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W 
archiwum lubińskiego klasztoru znajduje się 

malowany na kartonie obrazek. Niczym uczta 

filozofów, rozdysputowani mnisi, habity, przeni-

kliwe spojrzenia, zmarszczone czoła. A pośród nich wieszcz 

narodowy, poeta niezwykły, czarodziej języka, sztukmistrz 

rymów i gawędziarz Adam Mickiewicz. Otulony płaszczem 

niemal jak tuniką, w lewej ręce trzyma papierowe rulony, pra-

wą dłoń unosi, otwartą, na znak zrozumienia. Napoleon, gdy 

stanął przed piramidami rzekł: „czterdzieści wieków patrzy 

na Was”. Mickiewicz jakby rozumiał i czuł osiem wieków, 

które otaczało go w klasztornym ogrodzie. Benedyktyni, sto-

jący najbliżej poety, otwierają szeroko oczy. Bije z nich duma 

i pokora zarazem, otwartość i żywe zainteresowanie. Pierw-

szy mnich wskazuje lubińską chronologię. Poeta w zielonym, 

krótkim surducie chłonie dzieje opactwa. W dalszej grupie 

sędziwi mnisi komentują z ożywieniem rozmowę. W tym 

wszystkim udział bierze kot, częsty towarzysz filozofów. Od 

wieków symbolizujący magię, a w naszej heraldyce odwagę, 

wolność, indywidualizm, wytrwałość…

Centralnym punktem, choć zarazem tłem jest kasztan. Ma-

sywny, wielki, lecz jeszcze wtedy wysmukły. Liczył bowiem 

ledwie sto pięćdziesiąt lat 

podczas wizyty Mickiewi-

cza. Dziś dobija niemal trzy-

stu i jest jedynym świadkiem 

tamtych czasów.

Nie ma pisanych źródeł, 

że Mickiewicz przebywał 

w opactwie. Nie był jeszcze 

personą tak znaną, by jego 

obecność zainteresowała kro-

nikarzy. Ale znając regułę 

benedyktyńską, wielowieko-

wą tradycję zakonu można 
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Monumentalny kasztan z Lubinia

Tablica z okazji 
setnej rocznicy 

pobytu
Mickiewicza
w klasztorze

lubińskim

Uczta filozofów na klasztornym dziedzińcu
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do Bielewa, wszędzie tam, gdzie 

bywał poeta, wiodła przez Lu-

biń i górujący nad całą okolicą 

klasztor. A w samym klasztorze 

jest tablica ufundowana z okazji 

setnej rocznicy pobytu wieszcza 

w świętych murach znajduje się 

też krzesło, masywne, rzeźbione, 

niczym tron, na którym siedział 

król polskich poetów.

Królem polskich poetów na-

zwał Mickiewicza ojciec Józefat 

Ostrowski (1890-1939) – ka-

pelan Wojska Polskiego, bene-

dyktyn, który od 1923 r. służył 

w Lubiniu. Zapalony historyk, 

bibliofil, prowadził bibliotekę 

klasztorną i muzeum. Jest auto-

rem książki  Biblioteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu, 

a w roku 1932 wydał publikację Mickiewicz w Wielkopolsce 

1831/32. We wstępie napisał:

Jak niełatwo da się myśli Adama zanali-

zować, ani wiernie przedstawić jej dróg, tak 

wiele wydarzeń z życia jego wcale lub mało 

znanemi pozostaje. Do takich wydarzeń, 

do takich okresów życia jego, należy prawie 

ośmiomiesięczny pobyt Mickiewicza w Wiel-

kopolsce. O pobycie tym istnieje co prawda 

sporo większych i mniejszych artykułów po 

przeglądach i gazetach, obok ustępów w róż-

nych życiorysach Mickiewicza; lecz Celem 

niniejszej pracy jest zebranie tych okruchów 

w jedną całość i uzupełnienie ich kilku no-

wemi, a dotąd niewydanemi przyczynkami.

sądzić, że mnisi przyjęli życzliwie gościa, który od Litwy, Ro-

sji, Francji, Włoch, Niemiec zawitał do Lubinia. Co do same-

go poety wydaje się wręcz nieprawdopodobnym, by tak cieka-

wy świata, historii i dziejów polskich nie odwiedził klasztoru 

- najsławniejszego bodaj w Wielkopolsce.

To przecież stąd pochodzi nazwa Wielka Polska, Polonia 

Maior. Pierwszym autorem tych słów był Maciej (zm. 1271) 

– benedyktyn z Lubinia, notariusz księcia Bolesława Poboż-

nego. W dokumencie z 15 czerwca 1257 r. po raz pierwszy 

użył tej nazwy. Gall Anonim – pierwszy polski kronikarz, 

zapisujący dzieje Polonii w 

XI/XII w., był ponoć zakonnikiem 

z Lubinia. To w murach lubiń-

skiego opactwa powstawały być 

może jego kroniki. Władysław 

III Laskonogi (zm. 1231) – książę 

wielkopolski, nadał klasztorowi 

liczne dobra i został pochowany 

w Lubiniu. W kościele zachowa-

ła się jego płyta nagrobna. Droga 

z Racotu, Choryni, Kopaszewa 
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Fotel Mickiewicza w Lubiniu

Adam Mickiewicz.
Drzeworyt z Lubinia

Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Występ chóru „Oktoich”
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W Cichowie u Aleksandry Bukowieckiej 

(żony gen Mieczysława Bukowieckiego) od-

krył Józefat Ostrowski pamiętnik Eugenii 

Morawskiej (jej babci) z Luboni. W sztam-

buchu zachował się portret Adama Mic-

kiewicza naszkicowany przez ośmioletnią 

Eugenię z autografem: Na pamiątkę r. 1831 

Mca Oktobra w Luboni Adam Mickiewicz. 

Wyjątkowy dokument przekazano klaszto-

rowi w Lubiniu. Był prezentowany podczas 

w y s t a w y 

mickiewi-

czowskiej w 1955 roku, po 

czym zaginął. Jest podob-

no w Poznaniu w zbiorach 

prywatnych. Może wróci 

do Lubinia, jako przykład 

pielęgnowania przez Bene-

dyktynów tradycji pobytu 

wieszcza w Wielkopolsce.

Józefat Ostrowski, kustosz tej tradycji zginął podczas bom-

bardowania Warszawy we 

wrześniu 1939 r. Ironia losu, 

bowiem niedługo potem Niem-

cy ograbili lubińska bibliotekę.

Lubiń wchodził w skład dóbr 

nadanych benedyktynom spro-

wadzonym z Leodium w Belgii 

w 1070 roku przez komesa Mi-

chała z rodu Awdańców. Za-

konnicy utworzyli tu opactwo. 

Wokół niego rozwinęła się wieś, 

która była własnością klasztoru 

aż do konfiskaty majątku przez 

rząd pruski w 1797 roku.

Z okruchów tych powstało arcydziełko - małe objęto-

ścią, ale wielkie przez bogactwo szczegółów, odkry-

tych źródeł i dokumentów. Swoje poczesne miejsce 

na mapie podróży Mickiewicza znalazły Bielewo, 

Kopaszewo, Choryń… Spisywał zgromadzone cięż-

ką, chciałoby się rzec benedyktyńską, pracą relacje 

osób, które spotkały pana Adama. Oto jedna z nich.

Mickiewicz był małomównym, ale w towarzystwie raz 

po raz się odzywał, opowiadając przygody swego życia.

Pewnego razu, było to przy obiedzie, odezwał się i opisywał 

jakieś „zdarzenie”. Gdy się rozkołysał w fantazji i zaczął w 

malowniczych obrazach przedstawiać całą grozę tego „zdarze-

nia” (o czem wtenczas mówił, tego nie pamiętam), całe towa-

rzystwo wlepiło oczy w Wieszcza, łyżki i widelce powypada-

ły z palców na stół, serwety na ziemi spoczęły; służący, który 

właśnie wszedł z półmi-

skiem cichutko, stanął jak 

wryty, patrzał na Adama, 

bladł jak i wszyscy; całe to-

warzystwo przerażone, osłu-

piałym wzrokiem spoglą-

dało na Adama, wszystkim 

się zdawało, że stoją nad 

straszną przepaścią, któ- 

ra ich lada chwili niepo-

wrotnie pochłonie. To złu-

dzenie poetyczne trwało 

przeszło kwadrans, poczem 

Mickiewicz pół-uśmiechem 

zawołał: „taki sen miałem, 

moi państwo”.

Jednogłośne „ach!” wy-

rwało się z piersi gości, 

odetchnęli, ocierając pot z 

czoła.
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Józefat Ostrowski OSB

Sztambuch ze szkicem Eugenii Morawskiej
i autografem Mickiewicza

Aleksandra Bukowiecka.
Rys. A. Romer, 1928 r.

Ołtarz świętego Benedykta

Medalion
z Lubinia
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wych, trójabsydialny. Przebu-

dowany najpierw na gotycki  

(w XV i XVI w.), nadbudowa-

no partie nawy, prezbiterium, 

zakrystia i większa część wie-

ży. Szczególnie piękny jest 

wschodni szczyt, pochodzący 

z 1444 roku.

Obecny kształt kościoła 

pochodzi z epoki baroku, gdy 

powstał transept w formie 

2 kaplic, nadający budowli 

plan łacińskiego krzyża.

Wejście do kościoła pro-

wadzi obecnie od strony za-

chodniej - przez kruchtę pod 

wieżą, urządzoną w 1730 

roku w czasie barokowej prze-

budowy.

Wewnątrz kościoła znajdują się sklepienia z bogatą poli-

chromią barokową z I poł. XVIII w. Ołtarz główny późno-

barokowy z 1730-38 roku z obrazem Narodzenia N.M.P. 

i rokokowym tabernakulum wykonany został w warsztacie 

Jana Jerzego Urbańskiego we Wrocławiu. Po bokach prezbi-

terium są bogato rzeźbione, późnobarokowe stalle. Dwie ba-

rokowe kaplice boczne - św. Benedykta i M.B. Różańcowej. 

Ambona rokokowa z II poł. XVIII w. w kształcie jaskółczego 

gniazda. W kościele znajdu-

ją się nagrobki renesansowe 

i klasycystyczne. Po prawej 

stronie nawy niewielka ba-

rokowa kaplica Pana Jezusa. 

Przez zachowany tutaj portal 

W XII w. powstało przy klasztorze 

skryptorium znane z pięknych ręko-

pisów - wielce prawdopodobne, że 

właśnie w tym skryptorium przebywał 

Gall Anonim. Zespół klasztorny, pier-

wotnie romański, powstał na przełomie 

XI/XII wieku. Za faktycznego fundato-

ra opactwa uznaje się króla Bolesława 

Śmiałego. W XI wieku miejsce to oto-

czone rozlewiskami Obry i bagniskami 

miało charakter obronny - wzmocnione 

było dodatkowo fosą i dwiema baszta-

mi. Klasztor niestety spłonął pod ko-

niec XI w. Powtórną fundację zaczęto 

za czasów Bolesława Krzywoustego, 

ale już w skromniejszych rozmiarach. 

W 1145 następiło poświęcenie ołtarza 

w nowej świątyni pw. Narodzenia Naj-

świętszej Marii Panny.

Położony przy głównym szlaku średniowiecznym prowa-

dzącym z Poznania w kierunku Głogowa i Wrocławia, był 

klasztor ośrodkiem bardzo ważnym i mocno powiązanym z 

dworem książąt wielkopolskich. Bliskie sąsiedztwo ze Ślą-

skiem ułatwiało ożywiony kontakt z tą dzielnicą. W 1241, 

według przekazów - zagon 

tatarski napadł na klasztor 

mordując ponad 30 zakon-

ników.

Kościół pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny

Do najcenniejszych zabyt-

ków należą: kościół pw. Na-

rodzenia Najświętszej Marii 

Panny, pierwotnie romański 

murowany z ciosów granito-
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Klasztor w końcu XIX w.

Wzgórze z kościołem św. LeonardaWnętrze kościoła pw. NNMP

Ołtarz gówny w kościele p.w. NNMP
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sierpniu 1975 roku klasztor 

odwiedził prymas Polski kar-

dynał Stefan Wyszyński, a w 

czerwcu 1995 roku prymas 

kardynał Józef Glemp.

Zabudowania klasztorne 

otoczone murami z XVI-

-XVIII w. Brama trójdzielna 

z przejazdem i dwoma przej-

ściami, krata rokokowa kuta. 

Na dziedzińcu neogotycka 

dzwonnica z początku XX 

wieku.

Za murami klasztoru rozpo-

ściera się park o powierzchni 

2 ha., założony około 1715 roku. Obok znajduje się ogród 

warzywny z aleją grusz ukształtowanych w formie płaskich 

kandelabrów.

Kościół pw. św. Leonarda

Naprzeciw klasztoru na sąsiednim wzgó-

rzu posadowiony jest kościół parafialny 

pw. św. Leonarda ufundowany przez 

benedyktynów w XII wieku. Obec-

ny pochodzi z początku XIII w., 

rozbudowany w latach 1549-1556 

oraz na przełomie XVI/XVII w., 

remontowany po roku 1945. Jest 

jednym z cenniejszych zabytków 

romańskich w Wielkopolsce. W 

latach 1853-1945 kościół należał do 

miejscowej gminy ewangelickiej. W 

bryle kościoła widoczne fazy budowy. 

Pierwotne romańskie mury z ciosów za-

chowały się w części nawy i kwa-

romański z piaskowca 

prowadziło jedyne wej-

ście do kościoła do 1730 

roku. Jest tu także drew-

niany rzeźbiony sarkofag 

o. Bernarda z Wąbrzeźna 

(1575-1603) - zmarłego 

w wieku 28 lat w opinii 

świętości. Obecnie trwa-

ją starania o jego beatyfi-

kację.

Władze pruskie w 1836 roku dokonały kasacji klasztoru, 

a zakonników wypędzono. W 1847 r. Niemcy wysadzili w 

powietrze dużą część zabudowań klasztornych, pozostawia-

jąc tylko fragment zachodniego skrzydła dla potrzeb parafii. 

Sąsiedni kościół św. Leonarda zajęli ewangelicy. Klasztor 

benedyktynów ponownie erygowano 25 lutego 1924 roku 

przez opata Ernesta Vykoukola z Pragi czeskiej. Zbudowa-

no nowy dwupiętrowy gmach z licznymi pomieszczeniami. 

Przystąpiono do organizowania muzeum, urządzono „pokój 

Mickiewicza” i umieszczono tablicę pamiątkową w 100-lecie 

pobytu Adama Mickiewicza w Lubiniu. W 1925 roku był 

tu prezydent Stanisław Wojciechowski, a w 1927 prezydent 

Ignacy Mościcki. W 1938 roku przystąpiono do utworzenia 

w Lubiniu gimnazjum męskiego. Działania te przerwała 

wojna. Niemcy internowali w 

klasztorze kilkudziesięciu zakon-

ników i księży z całej Wielkopol-

ski. Wielu wywieziono do obozu 

koncentracyjnego w Dachau. Od 

1941 roku był tu dom starców 

dla Polaków, a od jesieni 1944 r. 

urządzono ośrodek szkoleniowy 

dla Hitlerjugend.

W lutym 1945 roku ponow-

nie wrócili tu benedyktyni. W 
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Fresk kościoła pw. NNMP

Romańska absyda kościóła św. Leonarda 

XVII-wieczne stalle

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego
w Lubiniu w 1927 r.
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ceremoniarza i innych. Co pewien czas 

zasięga rady   Senioratu, czyli   Rady 

Starszych, nie zawsze wiekiem, składa-

jącej się z pięciu braci wybranych przez 

wspólnotę. Wszystkie ważniejsze spra-

wy i wydarzenia omawia na kapitule, 

czyli zgromadzeniu wszystkich braci po 

ślubach uroczystych.

Podobnie jak z każdą wspólnotą bene-

dyktyńską, również z lubińską związani 

są  oblaci, czyli ludzie świeccy starający 

się na co dzień żyć duchowością św. Benedykta. Utrzymują 

oni stały kontakt z klasztorem, który jest dla nich miejscem 

formacji i duchowego prowadzenia. Ich opiekunem jest pre-

fekt oblatów.

dratowego prezbiterium z półkolistą 

absydą. W poł. XVI w. dokonano 

nadbudowy z cegieł i znacznie prze-

dłużono nawę, a nad prezbiterium 

nadbudowano dzwonnicę. Nad 

dzwonnicą znajduje się tynkowany 

gotycko-renesansowy szczyt schod-

kowy z umieszczonym pośrodku 

ozdobnym kaflem i herbem Trzaska, 

datą 1549 i inicjałami opata Pawła 

Chojnackiego.

Benedyktyni
o sobie

Dziś nasza wspólnota   

lubińska liczy szesnastu 

mnichów.  Jedenastu bra-

ci jest po ślubach, jeden 

po ślubach czasowych.

Sześciu spośród braci 

po ślubach wieczystych 

przyjęło święcenia ka-

płańskie, jeden święcenia 

diakonatu.

Na czele klasztoru stoi przeor, wybierany w wybo-

rach na ośmioletnią   kadencję. Jest on Ojcem 

wspólnoty, nadaje jej kierunek i czuwa nad 

przestrzeganiem Reguły. Do pomocy wyzna-

cza urzędników klasztornych: podprzeora, 

szafarza, magistra nowicjatu, majordoma,  
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Opactwo jakim widział go Mickiewicz,
zanim Niemcy wysadzili w 1847 r. większości budynków klasztornych

Spotkanie na klasztornym dziedzińcu.
 Fot. o. Jan Bereza

Druga strona medalu (rewers) ma pośrodku wielki 
krzyż. Nad nim widnieje dewiza zakonu benedyktyń-
skiego: Pax- Pokój. Na czterech polach wyznaczonych 
przez ramiona krzyża znajdują się litery: CSPB - Crux 
Sancti Patris Benedicti (Krzyż Świętego Ojca Bene-
dykta), symbol benedyktynów.

W klasztornym refektarzu. Fot. o Jan Bereza

Panorama Lubinia
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Warto zobaczyć

Kościół pw. św Mikołaja w Krzywiniu

Kościół pw. św. Marcina w Czerwonej wsi

Krzywińska Kolej Drezynowa w Bieżyniu

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu

Do Lubinia prowadzą trasy rowerowe: Międzynaro-

dowa Trasa Rowerowa Eurovelo R9 oraz Ziemiański 

Szlak Rowerowy. Można tam również dotrzeć konno 

- Traktem Chłapowskiego. W pobliżu przebiega trasa 

kolejki drezynowej.

Nasz klasztor wraz z około dwudziestoma innymi z całego 

świata należy do Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowa-

nia NMP, której obecnie opatem i prezesem jest o. Ansgar 

Schmidt OSB.

W Bielewie, Kopaszewie, Cichowie każdego poranka 

o wschodzie słońca słychać lubiński dzwon wzywający na 

jutrznię. Słuchał go pewnie Mickiewicz…

«Tak to na świecie wszystko los zwykł kończyć dzwonem!…

Rachunki myśli wielkiej, plany wyobraźni,

Zabawki niewinności,uciechy przyjaźni,

Wylania się serc czułych:gdy spiż z dala ryknie,

Wszystko miesza się, zrywa, mąci się i niknie!»

           Pan Tadeusz Księga III
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Mozaika w Zespole Szkół w Lubiniu, przy schronisku,
 wykonana przez artystę plastyka Pawła Zająca

Dzwonnica lubińska
Muzyczne „Cztery pory roku” w Lubiniu
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Wnętrze kościoła pw. NNMP w czasach Adama Mickiewicza


