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Szukasz spokoju 
i pełnego refleksji 
relaksu? 
Pośród wzniesień, wąwozów, jarów i dolin 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wiatr 
unosi tajemnicę przeszłości udokumento-
waną w każdym kościółku wiejskim, dwor-
ku czy pałacu. Wystarczy przekroczyć ich 
progi, zapomnieć na chwilę o codzien-
nych sprawach. Tu każde miejsce posiada 
swoje dzieje, tradycję, dzięki którym jest 
inne i wyjątkowe.

Wydawnictwo, które przekazujemy do Two-
jej dyspozycji, zawiera najważniejsze in-
formacje dotyczące interesujących miejsc 
oraz zabytków naszego regionu. Zapra-
szam do poznania bogatej spuścizny hi-
storycznej niezwykłej krainy – my zadbamy 
o to, byś w pełni poczuł klimat naszej ziemi, 
zakochał się w niej bez pamięci!

Zamek w Goraju

starosta 
czarnkowsko-trzcianecki
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Myśl 
techniczna 
Doliny Noteci 
i osadnictwo

Osady olęderskie 

Rozwój polskiej wsi w regionie nadnote-
ckim przez stulecia związany był ze specy-
ficznymi formami osadnictwa. Nie inaczej 
działo się w epoce nowożytnej, kiedy to 
na terytorium naszego kraju pojawiły się 
osady typu olęderskiego. Jedną z najważ-
niejszych osób, która przyczyniła się do 
sprowadzenia Olędrów na tereny obec-
nego powiatu czarnkowsko-trzcianeckie-
go, była Zofia z Herburtów Czarnkowska 
(żona Jana Czarnkowskiego). Osadnicy 
przeobrażali niedostępne obszary prado-
liny Noteci w łąki i grunty orne. Ślady ich 
działalności widoczne są do dziś w na-
zewnictwie, ale i typowym układzie prze-
strzennym wiosek charakteryzujących się 
ułożeniem wzdłuż rzeki, luźnym rozrzuce-
niem zabudowy oraz podziałem gruntów 
na tzw. rzędówki bagienne. Najlepiej za-
chowany relikt XVIII-wiecznego budowni-
ctwa olęderskiego obrębu Puszczy Note-
ckiej odnaleźć można w Gębiczynie.

Czarnkowski most

Czasy dwudziestolecia międzywojenne-
go to podział i rozdarcie terytorialne. No-
teć stała się rzeką graniczną, a na daw-
nym moście czarnkowskim utworzono 
wówczas posterunek graniczny. Dzisiej-
szy pierwotnie znajdował się w Bydgosz-
czy. Był elementem położonego na Wiśle 
tzw. mostu fordońskiego, który w 1945 r. 
został wysadzony w powietrze przez wy-
cofujące się wojska niemieckie. Ocalałe 
fragmenty rozebrano, a trzynaście zde-
montowanych przęseł zalewowych o kon-
strukcji kratownicowej wykorzystano do 
budowy mniejszych przepraw.

Most w Czarnkowie
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System śluz

Również inne obiekty rozmieszczone  
wzdłuż Noteci są interesujące. Na terenie 
całego powiatu możemy znaleźć systemy 
śluz położone niedaleko miejscowości: 
Nowe, Walkowice, Romanowo, Lipica, 
Pianówka, Mikołajewo, Rosko, Wrzesz-
czyna, Wieleń, Drawsko oraz Krzyż Wlkp. 
Wiele elementów stopni wodnych pocho-
dzi z przełomu XIX i XX w. Prócz urządzeń 
hydrotechnicznych przy większości z nich 
zachowały się również urządzenia gospo-
darcze, domy śluzowych wybudowane 
w tym samym okresie. Ponadto, w niektó-
rych przypadkach istnieją pozostałości 
trudnej historii Ziemi Nadnoteckiej, jak 
chociażby budynki  międzywojennej stra-
ży granicznej (przy stopniach wodnych 
w Pianówce i Lipicy).

Folsztyn jest jedną z wsi o olęderskich 
korzeniach

Śluza w Lipicy

Śluza w Krzyżu Wlkp.
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Zabytki 
regionu
Architektura sakralna 
i zespoły pałacowo-parkowe

Skromność, prostota i kanoniczna wzor-
cowość czy okazałość i bogactwo formy? 
Jeśli chcesz doświadczyć i jednego, i dru-
giego, zachęcamy do zapoznania się z bo-
gactwem architektury regionu.

W Lubaszu przekrocz progi Sanktuarium 
Narodzenia NMP – Królowej Rodzin, miej-
sca licznych pielgrzymek z całego kraju. 
Późnobarokowa, jednonawowa świątynia 
z dwiema wieżami w fasadzie zachodniej 
przyciąga rokokowym wyposażeniem wnę-
trza oraz bogatą dekoracją stiukową. W oł- Lubaska dzwonnica

Sanktuarium maryjne w Lubaszu

Deptak przy kościele w Czarnkowie.

Wieża czarnkowskiej świątyni
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tarzu głównym znajduje się cudowny obraz 
Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1600 r. Do 
zespołu świątynnego należy również neo-
gotycka dzwonnica w formie czworobocz-
nej wieży wzniesiona w 1856 r.

W Czarnkowie po lewej stronie Ratusza 
ujrzysz kolejną perłę architektury – dawniej 
kolegiacki – dziś parafialny kościół pw. św. 
Marii Magdaleny. Jest on najcenniejszym 
zabytkiem miasta. Obecna bryła pochodzi 
z lat 1580–1586. Wewnątrz szczególną 
uwagę przykuwa barokowy ołtarz główny 
ze wspaniałymi rzeźbami i obrazami, roko-
kowa ambona, chrzcielnica z XVIII w., ołta-
rze boczne, a w nich przykłady malarstwa 
cechowego z połowy XVII stulecia. Bardzo 
cennym zabytkiem jest sarkofag Adama 
Sędziwoja Czarnkowskiego.

Warto odwiedzić wpisany do rejestru zabyt-
ków wczesnobarokowy kościół pw. NMP 
i św. Michała Archanioła w Wieleniu. Jego 
polichromowane wnętrze utrzymane jest 
w stylu regencji z 1615 r., ołtarz główny po-
chodzi z 1637 r., natomiast powstanie rzeź-
bionej ambony datuje się na 1640 r.

Kolejna, wzniesiona w latach 1773–1780 
świątynia pw. św. Michała Archanioła 
w Połajewie czaruje wczesnobarokowymi 
rzeźbami św. Barbary, św. Katarzyny oraz 
niewielkim, lecz dużej wartości tryptykiem 
renesansowym z 1572 r. pt. „Pokłon pa-
sterzy” pędzla Mateusza Kossiora z Po-
znania. W jej bezpośrednim sąsiedztwie 
usytuowane są dwie kaplice z 1907 r., 
które wpisano do rejestru zabytków. Bę-
dących w okolicy namawiamy do prze-
kroczenia progów kościoła pw. św. An-
drzeja w Boruszynie z 1822 r.

Poznając Trzciankę, proponujemy udać 
się do bazylikowego kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela z lat 1914–1915, który zachwy-
ca ołtarzem głównym z umiejscowionym 
w środkowym polu neobarokowym obra-
zem (I połowa XVIII w.) przedstawiającym 
patrona świątyni.

W Drawsku zapraszamy do kościoła pw. 
Serca Pana Jezusa z 1901 r., przy którym 
znajduje się zabytkowa drewniana dzwon-
nica.

Kościół w Połajewie

Kościół w Drawsku

Kościół w Trzciance
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Przedstawiamy także sześć niezwykłych 
drewnianych świątyń, z których każda  kryje 
w sobie wiele osobliwości. 

Pierwsza z nich to kościół  pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach 
wzniesiony w 1792 r. pod kierunkiem cieśli 
Johanna Schönecka z Górnicy, o konstruk-
cji zrębowej. Wewnątrz mieści się barokowy 
ołtarz główny z początku XVIII w. ze sceną 
Ukrzyżowania na tle miasta, sceną Ostat-
niej Wieczerzy w predelli, a także trzema 
malowidłami na szkle z 1615 r. Warto zwró-
cić uwagę także na znajdującą się przy nim 
drewnianą dzwonnicę z 1826 r.

Świątynię pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Dzierżążnie Wielkim wybudowano ok. 
1595 r. z fundacji Piotra Czarnkowskiego. 
Jest to kościół o konstrukcji szkieletowej 

Kościół w Dzierżążnie 
Wielkim

Kościół w Chełście

Kościół w Dzierżążnie Małym

Kościół w Herburtowie
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z polami wypełnionymi cegłą i otynkowany-
mi. Posiada murowaną zakrystię, niewielką 
kruchtę, a także niesymetrycznie ustawioną 
wieżę konstrukcji słupowej (z dzwonem 
z 1608 r.), dach pokryty dachówkami, zaś 
hełm wieży gontem. Wewnątrz znajduje 
się ołtarz  zmontowany współcześnie z wy-
korzystaniem starszych elementów, m.in. 
wczesnobarokowych uszaków. Ambona 
pochodzi z I poł. XVII w., prospekt organo-
wy i instrument z II poł. XIX w.

Klimatyczny jest także kościół pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Dzier-
żążnie Małym ufundowany na początku 
XVII  w. przez Stanisława Górkę, z pocho-
dzącą z tego okresu wieżą i dobudowaną 
w 1867 r. szachulcową absydą. 

Kościół pw. Matki Boskiej Siewnej 
w Herburtowie to kolejne dzieło znane-
go w regionie cieśli Johanna Schönecka 
z Górnicy pochodzące z 1782 r. Jest 
konstrukcji zrębowej, wzmocnionej od 
zewnątrz konstrukcją szkieletową (bez 
wypełnienia), na której spoczywa ciężar 
dachu krytego gontem. 

W Chełście zapraszamy do kościoła pw. 
Matki Boskiej Królowej Polski o konstrukcji 
szkieletowej, wzniesionego w 1765 r., z da-
chem naczółkowym, stropem belkowym 
i ołtarzem z obrazem Matki Boskiej Rokit-
niańskiej.

Historia świątyni pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Hucie Szklanej zaczyna się 
w 1774 r. Posiada ona konstrukcję szkie-
letową na planie prostokąta, z dostawioną 
od północnego zachodu przybudówką 
mieszczącą m.in. zakrystię. Jej dach kryty 
jest dachówkami.

Kościół w Nowych Dworach

Kościół w Hucie Szklanej
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W kategorii zabytków, które stanowią 
zespoły pałacowo-parkowe, na szczególne 
uznanie zasługuje Goraj-Zamek. Główną 
atrakcją architektoniczną tego miejsca 
jest neorenesansowy pałac wybudowany 
w latach 1910–1912. Obiekt wzniesiony 
dla księcia Wilhelma Bolko von Hochberg 
wzorowany był na późnorenesansowym 
zamku Varenholz w Westfalii. Miał on stać 
się siedzibą bocznej linii pszczyńskiego 
rodu Hochbergów, jednakże wybuch II woj-
ny światowej pokrzyżował owe plany. Głów-
na budowla składa się z trzech potężnych 
baszt i licznych elementów dekoracyjnych 
charakterystycznych dla epoki renesan-
su. Oprócz samego zamku zachowały się 
budynki gospodarcze, takie jak: maszta-
lernia, garaże i dom ogrodnika. Obecnie 
w pałacu mieści się Zespół Szkół Leśnych. 
Urokliwy park leśny wokół przyciąga uwagę 
ze względu na rzadkie gatunki drzew oraz 
liczne pomniki przyrody.

Budowę pałacu Sapiehów w Wieleniu roz-
począł Piotr Sapieha w 1749 r. Na zespół 
składają się: murowany budynek bramny, 
oficyna, wozownia, kaplica-mauzoleum, 
oranżeria i dom ogrodnika. Obiekt będą-
cy własnością prywatną nie jest dostępny 
dla zwiedzających. 

W Potrzebowicach znajduje się ciekawy 
myśliwski dworek z XVIII w. z okazałym 
parkiem. 

Niedaleko Wielenia trzeba zatrzymać się 
też w położonym na obrzeżach Puszczy 
Noteckiej neoklasycystycznym zespole 

Zamek w Goraju

Masztalernia w Goraju

Przy dworku w Potrzebowicach

Dwór Dębogóra
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dworskim w Dębogórze (www.debogo-
ra.pl) z przełomu XVIII i XIX w. Obiekt 
ten otoczony przepięknym parkiem jest 
jednym z najstarszych przykładów ar-
chitektury rezydencjonalnej pogranicza 
wielkopolsko-pomorskiego. 

Warte uwagi są również zespoły pałacowe 
w Lubaszu, Sławnie i Bzowie wybudowa-
ne w stylu renesansowych rezydencji po-
pularnych wśród ówczesnego wielkopol-
skiego ziemiaństwa. Na północy powiatu 
zregenerujesz siły w XIX-wiecznym dwor-
ku w Smolarni (www.smolarnia.com.pl) 
położonym nad jeziorem nieopodal rzeki 
Bukówki. Pałac w Lubaszu

 Przypałacowy park w Lubaszu

Dworek w Smolarni
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Ciekawe 
miejsca, 
obiekty oraz 
pomniki
Browar w Czarnkowie
Z XIX-wieczną historią Czarnkowa wiąże 
się powstanie jednego z najbardziej zna-
nych zakładów w rejonie. Tutejszy browar 
zaistniał już w początkach XIX w. na miej-
scu starego zamku Czarnkowskich-Na-
łeczów. Obecne budynki firmy pochodzą 
z 1871 r. Produkowane tutaj piwo było wie-
lokrotnie nagradzane. W roku 2006 Piwo 
Noteckie zostało wpisane na listę produk-
tów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – głównie ze względu na 
to, iż czarnkowski trunek tworzony jest wy-
łącznie tradycyjnymi metodami produkcji, 
przy wykorzystaniu naturalnych surowców 
oraz klasycznych urządzeń piwowarskich. 
Jednymi z nich są niezwykle rzadko spoty-
kane otwarte kadzie fermentacyjne. 

Wiatrak koźlak w Dębem
Osoby zainteresowane dziejami techni-
ki powinny zatrzymać się we wsi Dębe. 
Znajduje się tutaj umiejscowiony na naj-
wyższym wzniesieniu w powiecie wiatrak 
koźlak pochodzący z połowy XIX w. Jest on 
cennym przykładem wiejskiego budowni-
ctwa technicznego.

Pomnik Janka z Czarnkowa 
Toczącemu się na czarnkowskim deptaku 
życiu kulturalnemu niejako przygląda się 
Janko z Czarnkowa herbu Nałęcz, urodzo-
ny w mieście w roku 1320 – archidiakon 
gnieźnieński, podkanclerzy króla Kazimie-
rza Wielkiego, który w swojej kronice opisał 
wydarzenia z historii Polski lat 1370–1384. 
Rzeźba przedstawiająca jego postać stoi 
na placu Wolności.

 Browar w Czarnkowie

Wiatrak koźlak w Dębem

 Pomnik Janka z Czarnkowa
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Trzcianecka Sarenka

 Ścieżka „Zacisze” im. Hansa Paasche

Trzcianecka Sarenka
W samym sercu Trzcianki znajduje się 
niewielki, ale bardzo urokliwy pomnik. 
Przedstawia malutką sarenkę, która sta-
nowi współczesny symbol miasta. Zwień-
cza ona fontannę znajdującą się na placu 
Pocztowym. Pojawiła się tam dopiero 
w 1945 r., po zajęciu miasta przez wojska 
Armii Czerwonej (znakiem tamtych wyda-
rzeń jest pobliskie Mauzoleum Żołnierzy 
Radzieckich). Dzisiejszy pomnik jest ko-
pią – oryginał powstały prawdopodobnie 
w latach 20. XX w., w jednej z berlińskich 
odlewni mieści się obecnie w Muzeum 
Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka.

Ścieżka historyczno-
przyrodnicza „Zacisze” 
im. Hansa Paasche 
W lasach Puszczy Drawskiej, na skraju 
otuliny Drawieńskiego Parku Narodo-
wego znajdują się pozostałości osady 
Stare Zacisze. Po niegdyś stojącym tam 
pałacu pozostał już tylko fragment ogro-
dzeniowego murku i „schody do nieba”. 
Historię tego niezwykłego miejsca i czło-
wieka opowiada ścieżka historyczno-
-przyrodnicza „Zacisze” im. Hansa Pa-
asche, na którą serdecznie zapraszamy!

W pigułce: 
przydatne adresy

Muzea:

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
ul. Wroniecka 32, Czarnków
tel. 67 255 59 81 
Godziny otwarcia dla zwiedzających
Wtorek – piątek: 10.00–16.00
Sobota: 11.00–16.00

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 
im. W. Stachowiaka
ul. Żeromskiego 7, Trzcianka
tel. 67 216 24 46
Godziny otwarcia dla zwiedzających
Wtorek – piątek: 10.00–16.00
Sobota: 11.00–16.00

Infokioski:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Czarnkowie 
(kiosk wewnętrzny)
pl. Wolności 5 , Czarnków 
tel. 67 255 27 73

Urząd Miejski Trzcianki 
(kiosk wewnętrzny)
ul. Sikorskiego 7,Trzcianka
tel. 67 352 73 04

Urząd Miejski Wielenia 
(kiosk zewnętrzny)
ul. Kościuszki 34, Wieleń
tel. 67 256 11 70

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
(kiosk wewnętrzny)
ul. Wojska Polskiego 11, Krzyż Wlkp.
tel. 67 256 41 39 

Kompleks Turystyczny „Drawa” 
(kiosk wewnętrzny)
Przesieki 23
tel. 502 335 624



Dębina

Stefanowo

Pestkownica



Przyłęg

Jędrzejowo Piaski

Pestkownica



Jędrzejowo Piaski

Osuch



Zaplanuj swój wypoczynek!
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