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Iwieniec  (Iвянец) 
obwód miński, rejon Wołożyn 
** Kościół i klasztor franciszkanów. Franciszkanie zostali osa-
dzeni w Iwieńcu w 1702 r. przez stolnika mińskiego Teodora 
Wańkowicza przy istniejącym tu kościele z 1606 r. W l. 1702 - 
05 staraniem jednego z zakonników, Andrzeja Czechowicza, 
wybudowano nowy, zachowany do dziś barokowy kościół p.w. 
św. Michała, wykorzystując na ten cel pieniądze zebrane z jał-
mużny. W l.1856 - 60 kościół był restaurowany, w l. 1880-85 
przebudowano go na prawosławną cerkiew. Po I wojnie świato-
wej zwrócony katolikom, zamknięty w 1948 r., później na terenie 
zespołu klasztornego umieszczono filię zakładu przemysłowego 
z Mińska, w 1994 r. zwrócony wiernym. Świątynia jest trójna-
wową bazyliką z transeptem. Ozdobą kościoła jest wspaniała, 
silnie rozczłonkowana, bogato zdobiona szeroka fasada, flan-
kowana dwiema pięciokondygnacyjnymi wieżami, pomiędzy 
którymi wznosi się dwukondygnacyjny barokowy szczyt. Ozdob-
ne szczyty wieńczą też ramiona transeptu i prezbiterium. Nawę 
główną nakrywa sklepienie kolebkowe, nawy boczne - sklepie-
nia krzyżowe. We wnętrzu zachowały się trzy barokowe stiuko-
we ołtarze. Obok kościoła znajduje się dwukondygnacyjny kor-
pus klasztorny wzniesiony na planie litery „L", o skromnym 
wystroju zewnętrznym. Zachowało się także ogrodzenie z bra-
mą zwieńczoną profilowanym frontonem. W narożu muru znaj-
duje się ośmioboczna wieżyczka.  

Zespół dworski z pocz. XX w. w dawnym majątku ziemskim, 
położony na lewym brzegu rz. Wołma (ul. Pramysłowa 31). 
W XIX w. majątek należał do Plewaków. Eklektyczny dwór 
wzniesiono na planie prostokąta na wysokiej kamiennej podmu-
rówce. Jest to budynek parterowy, z mansardą, o ścianach drew-
nianych, otynkowanych. Na obu dłuższych elewacjach znajdują 
się drewniane werandy. Zachowały się zabudowania gospodar-
cze: silnie wydłużona stajnia i spichlerz, zbudowane z kamienia 
polnego. Dwór otacza niewielki park z drzewostanem głównie 
lipowym. Na teren posiadłości wiedzie pojedyncza łukowata 
brama, do której z centrum miasteczka prowadzi aleja. W pobli-
żu bramy, nieco z boku, znajduje się kaplica wzniesiona na 
planie kwadratu, z trzema bokami otwartymi za szerokimi łuko-
watymi otworami. 

 


