
Zmierz 20 kroków od dzwonnicy
Po lewej stronie widać zalew w Koprzywnicy
To niegdyś były cysterskie stawy
Dziś ludzie tam wypoczywają i bywają zabawy.

Idź przed siebie i na lewo skręć, 
tam tablica pamiątkowa przy trasie widnieje
Opowiada ona ważne dla Koprzywniczan dzieje
U nas Prezydent Polski Lech Kaczyński gościł
Cały powiat nam tego zazdrościł.

Obok biała kaplica stoi
Niegdyś była tam biblioteka 
– skarbnica cysterskiej historii
Tuż za nią kaplicy bliźniej fundamenty
Gdzie udzielane były święte sakramenty.

W tym miejscu kończy się przygoda.
Zajrzyj do skrzyni tam czeka Cię nagroda.
A skrzynka z nagrodą jest dobrze schowana 
Więc abyś jej nie szukał do samego rana
To wiedz, że ukryta  jest całkiem niewysoko
Niech tam zajrzy Twoje bystre oko.

Klasztor Cystersów w Koprzywnicy 

powstał w XII w. W historiografii przyjęto rok 
1185 jako datę jego fundacji, kiedy do nie-
wielkiej wsi nad rzeczką Koprzywianką przy-
była pierwsza grupa mnichów.
Do naszych czasów zachowało się skrzydło 
wschodnie klasztoru. Najważniejszym jest 
Kapitularz. Zachował się w stanie niemal ide-
alnym, oparty na dwóch filarach, przekryty 
sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Z  dwóch 
podtrzymujących sklepienie filarów jeden za-
chował oryginalną głowicę. Oryginalne są rów-
nież otwory okienne w ścianie wschodniej.
Obecnie urządzone jest tam lapidarium. Po-
została część klasztoru jest nieużywana.
Budowla kościoła p.w. Najświętszej Marii 
Panny i  św. Floriana zachowała do naszych 
czasów w prawie nienaruszonym stanie bryłę, 
układ wnętrza, system konstrukcyjny i  deta-
le architektoniczne. Fasada zachodnia obec-
nej formy powstała w wyniku XVIII-wiecznej 
przebudowy. Zdobią ją kamienne posągi NMP, 
aniołów i świętych: Floriana, Benedykta, Ber-
narda, oraz kamienne wazony.
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Gdy atrakcji jest Ci mało
Trasą Questu ruszaj śmiało.
Podejdź do furty ogrodu, którą zobaczysz
Tu droga przywitać Cię raczy.

Uprzedzam Cię -  przygotuj się.
Droga jest prosta – nie poddaj się.
Twoim zadaniem śmiałku 
Jest szukanie ostatniego przystanku.

Świat cystersów dzisiaj poznasz
Wnet przygody wielkiej doznasz
W życiu cystersa nie jest nudno
Lecz wytrwać w zakonie trochę trudno.

Nasza wieża kościelna – kielich odwrócony.
Dobrze ją widać z tej i owej strony.
Spójrz ku górze tam gdzie gniazdo sowie,
Nasza wieża Kulawką się zowie!

Teraz idź w prawo – to dobra droga, 
Na pewno nie w lewo to dla Ciebie przestroga.
Przed Tobą pierwsza niewielka łamigłówka,
Co mówi Ci hasło Opatówka?

5 kroków odmierz i na lewo patrz
Tam dawny klasztor cystersów przed sobą masz.
W tym skrzydle kapitularz odkryjesz
Gdy przez trzy okienka oczy swe skierujesz.

Nad drzwiami stary herb Potockich ujrzysz
I tym samym dobrodziejów
 kościoła odnajdziesz.
Podążajcie dalej – przejście przed Wami stanie
W tamtą  stronę zmierzajcie Panowie i Panie.

 Podążaj wprzód
 Atrakcji w bród
 Przed Tobą wirydarz zielony
 Który jest krzewami cisa obsadzony.

  Spójrz przez swoje lewe ramię
  Tam twarz obca Cię zastanie
  Lapidarium się nazywa 
  i pod sklepieniem przebywa

  Spójrz na trzynastowieczne wrota 
  – portal w romańskim stylu.
  Jego gładki tympanon 
  przyciąga turystów wielu
  W portalu nietypową strzałkę 
  odnajdziesz, to Herb Bogoria
  Od tej rodziny zaczęła się 
  kościoła historia.

Idź do krzyża misyjnego, 
Gdzie widnieją słowa Pawła Świętego
Teraz hasło uzupełnić musisz: 
,,Zło dobrem zwyciężaj”
I w dalszą drogę wyruszysz.
Kamienna ścieżka poprowadzi Cię
Do alei, w której pomniki przyrody znajdują się
Lecz teraz spójrz wysoko na niebo
I tam zobaczysz potężne stare 
lipy drzewo.

Aleja klonowa zaprowadzi Cię do dzwonnicy
Najgłośniejszej w okolicy                   
Tam trzy dzwony się znajdują
Które na msze zawiadują.


