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Rozdział I

POWIAT PILSKI

… kraina to niezwykła w spuściźnie minionych
pokoleń i w krajobrazach, które nie dają się
wtłoczyć w ramy obrazów...

p owia t pil s k i

P

Nad jeziorem Płotki znajduje się
główne kąpielisko Piły

P

owiat pilski w całości pokrywa się z obszarem dorzecza Noteci. Leży w dwóch
makroregionach: Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej. Pierwszy z wymienionych makroregionów obejmuje głównie fragmenty Pojezierza Krajeńskiego i Doliny Gwdy, drugi Dolinę Środkowej Noteci. Rzeźba
terenu jest głównie efektem działania lądolodu skandynawskiego. W krajobrazie
wyraźnie zaznaczają się rozległe pola sandrowe porozcinane dolinami rzecznymi
Gwdy i Łobzonki oraz obniżenie pradoliny Noteci. Znaczną część powierzchni obejmują lasy, które są ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Południową
granicę powiatu wytycza rzeka Noteć, płynąca szeroką doliną, której krawędź stanowią wzgórza morenowe. Spośród pilskich gmin tylko Ujście leży po obu stronach
rzeki. Zachodnią część powiatu przecina Gwda, a we wschodniej części króluje
Łobzonka. Użytki rolne zajmują 59,4% powierzchni powiatu. Najlepsze gleby są
w gminach Szydłowo, Wysoka, Miasteczko Krajeńskie i Białośliwie.
Piękno i bogactwo przyrody całego powiatu prezentujemy w kolejnych rozdziałach albumu. W tym fragmencie skupimy się na bogatej spuściźnie historycznej
tej ziemi.
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p o w i at pilski

district pilski
Bezirk Pilski

Przez Piłę przepływa Gwda

Stolicą powiatu jest Piła, która niedawno, w 2013
roku, obchodziła 500-lecia nadania praw miejskich
(4.03. 1513 r. król Zygmunt I Stary).
Licząca ok. 75 tys. mieszkańców Piła jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, gospodarczym
i akademickim regionu, posiada zróżnicowaną bazę
noclegową i gastronomiczną, dysponuje atrakcyjnym zapleczem dla rozwoju sportu, wypoczynku
i rekreacji.
Dużym walorem Piły jest piękna przyroda. Znajduje
się tu kilka parków, wśród których największy podziw
wzbudza Park Miejski im. St. Staszica. Przez miasto
przepływa rzeka Gwda, która w samym centrum tworzy wyspę. W granicach grodu leży też sztuczny zalew
Koszyce, a tuż na jego opłotkach rezerwat przyrody
„Kuźnik” oraz kilka jezior, na dwoma z nich – Płotkami
i Piaszczystym utworzono strzeżone kąpieliska.
Dookoła Piły porastają dorodne lasy pełne grzybów
i jagód. Przez tereny te prowadzi wiele ciekawych
szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych.
W centrum miasta
na Placu Zwycięstwa wznosi się
pomnik św. Jana Pawła II
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powia t pils k i
district pilski
Bezirk Pilski

Park miejski im. St. Staszica jest wyjątkową oazą zieleni w centrum Piły.
Na jego terenie znajdują się m.in. zabytkowa altana (1904 r.) i współczesna fontanna.

Osoby, które interesują się historią ziemi pilskiej, zachęcamy do odwiedzin
pilskich placówek – Muzeum im. Stanisława Staszica (mieści się w budynku, w którym w 1755 r. urodził się najsłynniejszy pilanin) i Muzeum Okręgowego (mieści
się w zabytkowym obiekcie przedwojennego Konsulatu RP).
Na terenie powiatu znajduje się wiele zabytkowych budowli. Prawdziwymi perłami architektury są liczne świątynie. W Pile w kościele
pw. św. Antoniego Padewskiego (wybudowany
w latach 1929-1930) podziwiać można największy
w Europie 7-metrowy krucyfiks wykonany z jednego kawałka drewna. Niepowtarzalny urok posiadają
też dwie inne budowle – neogotycki kościół pw.
św. Stanisława Kostki (1895-1896) oraz neobarokowy kościół pw. Świętej Rodziny (1912-1915).
Najokazalszym zabytkiem Ujścia jest kościół pw.
św. Mikołaja (1905-1906), obok którego, na górze,
podziwiać można Kalwarię Ujską (1893-1908).
Nad Łobżenicą góruje kościół pw. Świętej Trójcy
(z przełomu XV i XVI wieku, później przebudowany), a w Wysokiej powiew historii można poczuć
w gotyckim kościele z XVIII w. Wśród licznych świątyń rozsianych po wsiach najcenniejszym zabytkiem jest drewniany kościół (z XVII wieku) pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Zawadzie (gm. Szydłowo).
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Siedziba Muzeum
Stanisława Staszica
w Pile

Wnętrze
kościoła pw. św.
Antoniego w Pile
(wybudowany
1929-1930),
w głębi widoczny
7-metrowy
krucyfiks wykonany
z jednego kawałka
drewna

Wnętrze pilskiej
kolegiaty pw. NMP
Wspomożenia
Wiernych
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Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej – widok
ogólny oraz cudowny obraz Matki Boskiej Góreckiej
i studzienka z wodą o cudownych właściwościach

Warto skierować swe kroki do najstarszego w Polsce
Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. W to niezwykłe
miejsce pielgrzymi przybywali już w XI wieku, gdy istniała tu
augustiańska pustelnia. Obecny barokowy kościół został wzniesiony w XVII wieku. Celem pielgrzymek jest obraz Matki Boskiej
Góreckiej, ukoronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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district pilski
Bezirk Pilski

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu
– widok ogólny świątyni oraz cudowna figura
Matki Bożej Bolesnej

Obowiązkowym punktem w grafiku każdego ciekawego świata turysty powinno być diecezjalne Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu,
nazywane też „Jasną Górą Północy”. W tej
XVII-wiecznej, barokowej świątyni czuć tchnienie historii i potęgi Rzeczypospolitej. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się słynąca z cudów figura Matki Bożej Bolesnej, przed którą
modlili się m.in. dwaj kardynałowie, którzy
zostali później papieżami– kardynał Pacceli
(Pius XII) i kardynał Karol Wojtyła (Jan Paweł
II) oraz dwaj królowie Polski – Jan III Sobieski
i Stanisław Leszczyński.

11

p o w i at pilski

district pilski
Bezirk Pilski

Pałac w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie

Pałac w Dąbkach, gm. Wyrzysk

Pałac w Jabłonowie, gm. Ujście
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Dużą atrakcją turystyczną jest Wyrzyska Kolejka Powiatowa, która w sezonie letnim
kursuje od stacji Białośliwie

W powiecie pilskim istnieje dobra baza turystyczna. W samej Pile w hotelach,
motelach, pensjonatach i ośrodkach turystycznych jest ponad 1100 miejsc noclegowych o różnym standardzie. Tyle samo miejsc oferują liczne placówki rozsiane na
terenie całego powiatu. Zwiedzanie zabytków i najciekawszych miejsc pod względem
krajobrazowym oraz przyrodniczym jest ułatwione, gdyż sieć dróg w powiecie jest
dobrze rozwinięta i wszędzie można wygodnie dojechać. Przez najatrakcyjniejsze
tereny prowadzą doskonale przygotowane i oznaczone szlaki turystyczne – piesze,
rowerowe i konne. Dużą atrakcją mogą też być spływy kajakowe niezwykle malowniczymi rzekami: Gwdą, Rurzycą, Piławą, Dobrzycą, Głomią i Łobzonką.
Niezapomnianych wrażeń dostarcza podróż zabytkową (wybudowaną w 1895 r.)
kolejką wąskotorową na kilkukilometrowej trasie. Stacja początkowa kolejki znajduje
się w Białośliwiu. Tam też podziwiać można odnowione stare lokomotywy i wagony.
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Dużym przeżyciem może być spływ
kajakowy szlakiem im. Jana Pawła II,
który wiedzie rzeką Rurzycą – przez kilka jezior i malowniczą dolinę. Kardynał
Karol Wojtyła biwakował tutaj w lipcu
1978 roku, a więc na trzy miesiące przed
wyborem na papieża. Wydarzenie to
zostało upamiętnione w sposób szczeW sezonie letnim odbywają się rejsy stateczkiem po Noteci
gólny – nad brzegiem jeziora Krąpsko
Średnie położono kamień pamiątkowy,
a na drzewie umieszczono wielki krzyż.
Miłośników przyrody zachęcamy do odwiedzenia ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych
przygotowanych przez leśników: w Nadleśnictwie Kaczory – „Smok” (rowerowa, 20 km),
„Dębowa Góra” (rowerowa, 9,5 km) i „Kręta” (rowerowa, 6,5 km) oraz w Nadleśnictwie
Zdrojowa Góra – leśna ścieżka edukacyjna przy szkółce leśnej w Dobrzycy. Przemierzając te
trasy, można podziwiać bardzo ciekawe miejsca, pomnikowe drzewa oraz oglądać chronione
gatunki fauny i flory.

Na terenie powiatu pilskiego znajduje się kilkanaście stadnin konnych
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Chapter I
The Piła County
The Piła County lies in the northern part
of the Wielkopolskie Voivodship. It has a population of ca.
138.000 inhabitants. The county area is 1268 sq. km. The
county consists of nine communes: one urban – Piła, four
urban-rural – Łobżenica, Ujście, Wyrzysk and Wysokie, and
four rural – Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie and
Szydłowo.
The county seat is Piła, a city beautifully located on the
river Gwda, surrounded by forests and lakes. The southern
boundary of the county is formed by the Noteć river, flowing through a wide valley bordered by moraine hills.
The beauty and richness of nature found throughout
the county is presented in successive chapters of the album. In this section, we focus on the rich historical legacy
of the land.

An obligatory position in the itinerary of each curious
tourist should be the Skrzatusz Marian Sanctuary, also
called “the Jasna Góra of the North”. The main altar of this
17th century shrine houses a miracle-renowned figure of
the Sorrowful Mother, to which prayers were addressed by
two cardinals who later became popes – Pacelli (Pius XII)
and Karol Wojtyła (John Paul II).
It is also worth the while to direct one’s steps to the
oldest Polish Marian Sanctuary in Górka Klasztorna.
Pilgrims have visited this exceptional place as long ago
as the 11th century, when an Augustinian hermitage was
located there. The current Baroque church was erected in
the 17th century.
The county is also home to many historic buildings –
churches, palaces and mansions.
Canoeing trips on exceptionally pictoresque rivers:
Gwda, Rurzyca, Piława, Dobrzyca, Głomia and Łobzonka
are a significant tourist attraction. Unforgettable memories
await those who take a trip on the historic (built in 1895)
narrow-gauge railway from the Białośliwie station, and a
boat cruise on the Noteć, starting at Ujście.
We turn your attention to the Folk Culture Museum in
Osiek nad Notecią, the second largest ethnographic heritage museum in Poland. There, you can make a trip to the
past and become familiar with the numerous relics of rural
architecture from the middle Noteć basin area. You have
a unique chance to cross the thresholds of 18th and 19th
century cottages or visit the inside of historic windmills.
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Kapitel I
Piła-Kreis
Der Piła-Kreis ist im Norden der Woiwodschft
Großpolen gelegen. Es wohnen hier ca. 138 Tsd. Personen.
Der Kreis umfasst die Fläche von 1268 km2. Dazu gehören
9 Gemeinden: eine Stadtgemeinde – Piła, vier StadtLandgemeinden: Łobżenica, Ujście, Wyrzysk und Wysoka
sowie vier Landgemeinden: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko
Krajeńskie und Szydłowo.
Die Kreishauptstadt ist Piła, eine malerisch an der Gwda
gelegene Stadt. Die Stadt ist durch Wälder und Gewässer
umgeben. Die Südgrenze des Kreises wird durch den NetzeFluss bestimmt, der durch das breite Tal fließt, dessen
Grenze Moränenhügel bilden.
Die Schönheit und das Reichtum der Natur des ganzen
Kreises werden in den nachfolgenden Kapiteln des Albums
präsentiert. Ein Schwerpunkt dieses Abschnitts ist das
reiche historische Erbe des Gebietes.
Ein obligatorischer Punkt einer touristischen Besichtigung
soll Mariensanktuarium in Skrzatusz, auch „Heller Berg des
Nordens” genannt, sein. Am Hauptaltar des aus dem XVII.
Jahrhunderts stammenden Tempels befindet sich eine durch
Wunder berühmte Figur der Schmerzhaften Gottesmutter,
vor der u.a. zwei Kardinale, die dann zu Päpsten gewählt
wurden, gebeten haben -Kardinal Pacceli (Pius XII.) und
Kardinal Karol Wojtyła (Johannes Paul II.).
Empfehlenswert ist es auch das älteste in Polen
Mariensanktuarium in Górka Klasztorna. Zu dem außergewöhnlichen Ort waren schon Pilger im XI. Jahrhundert
gekommen, während hier eine Augustineneinsidelei gewesen war, gekommen. Die heutige Barockkirche wurde im
XVII. Jahrhundert eingerichtet.
Auf dem Kreisgebiet befinden sich viele historische
Gebäude – Kirchen, Paläste und Gutshäuser.
Sehr interessant können auch Kanufährte über die
besonders malerischen Flüsse sein: Gwda, Rurzyca,
Piława, Dobrzyca, Głomia und Łobzonka. Unvergessliche
Eindrücke liefert eine Reise mit der historischen (1895 gebaut) Kleinbahn von der Station in Białośliwie sowie eine
Flussreise mit einem Schiff über die Netz, angefangen in
Ujście.
Eine besondere Aufmerksamkeit sollte dem Museum
der Volkskultur in Osiek an der Netze, dem zweiten je nach
der Größe ethnographischen Freilichtmuseum in Polen, geschenkt werden. Dort kehren wir in die Vergangenheit zurück,
indem wir die zahlreichen Denkmälern der Landesarchitektur
des mittleren Einzugsgebietes der Netze besichtigen. Hier
haben wir die einmalige Gelegenheit, in die aus dem XVIII.
und XIX. Jahrhundert stammenden Bauernhäuser oder in
die historischen Windmühlen reingehen.

Rozdział II

wzdłuż Noteci

...rzeka od wieków płynie sobie spokojnie
pośród łąk nieprzebytych, pełnych wszelakiego
ptactwa i roślinności niepoliczonej

wz dłuż No t e c i
along Noteci
entlang Noteci

Królową rzek w powiecie pilskim jest Noteć
– licząca 388,5 km, siódma pod względem długości rzeka w Polsce. rozpoczyna ona swój bieg
na Pojezierzu Kujawskim, w pobliżu Przedecza,
a wpływa do warty w Santoku koło Gorzowa
wielkopolskiego.

N

Żuraw – Grus grus.
Coraz częściej spotykany ptak, szczególnie w Dolinie Noteci. Większy od
bociana. Charakterystyczną ozdobą jest ogon utworzony z lotek zwisających
w kształcie pióropusza. Podczas przelotów stada lecą w kluczach i wydają
dźwięk (zwany klangorem), przypominający głos trąbki, słyszalny w promieniu
kilku kilometrów.

CZAPLA SIWA – Ardea cinerea.
Najpospolitsza z krajowych czapli o popielatostalowym ubarwieniu. Jeden
z większych ptaków. Głównym pożywieniem są ryby, które zjada w ilości około 330 g na dobę. Osiedla się zwykle w pobliżu wód, ale jeżeli nad brzegiem
brak jest wysokich drzew, zakłada gniazda na wierzchołkach drzew w lasach
odległych od wody nawet o kilkanaście kilometrów.

ŁaBĘDZ NIEMY – Cygnus olor.
Często spotykany i lubiany ptak. Gniazdo buduje w trzcinach, pływające,
rzadziej na lądzie lub w innych trudno dostępnych miejscach. W ciągu roku
wyprowadza jeden lęg, składając 5 do 9 jaj w kwietniu lub maju.
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N

oteć od bardzo dawna była przystosowywana do żeglugi. Jej regulację postulowano na
sejmach polskich już w XVI wieku. Prace przeprowadzono w końcu XVIII i w XIX wieku. W rezultacie
bieg rzeki, która wcześniej płynęła licznymi zakolami,
skrócił się prawie o połowę. Na niektórych odcinkach spotyka się stare zakola, które są pozostałościami po prostowaniu. Obecnie Noteć jest żeglowna na
prawie całej długości (dostępna dla barek o wyporności do 300 ton). Z Wisłą łączy ją Kanał Bydgoski,
który został wybudowany w latach 1773-1774. Rzeka
prowadzi swe leniwe wody korytem o szerokości
30-60 metrów i mulistym, miejscami piaszczystym
dnie. Płynie dnem szerokiej Pradoliny ToruńskoEberswaldzkiej o szerokości od 2 do 6 km.
W zamierzchłych czasach dolina Noteci stanowiła naturalną granicę między słowiańskimi plemionami Polan i Pomorzan. Wzdłuż rzeki powstała linia
warownych grodów, m.in. w Ujściu. Zajęcie Pomorza
przez Mieszka I, później przez Bolesława Chrobrego
i ostatecznie przez Bolesława Krzywoustego sprawiło, że tereny po obu stronach Noteci znalazły się
w granicach państwa polskiego. Z XIII w. datowane są
pierwsze wiadomości o kolonizacji ziem nadnoteckich. W XIII w. utrwalił się w Wielkopolsce podział na
dwie dzielnice książęce: poznańską i kaliską. Granica
między nimi biegła na Gwdzie, a poniżej, bardziej na
południe, mniej więcej wzdłuż linii Ujście – Chodzież.
Od XVII w. datuje się nasilenie akcji kolonizacyjnej.
W dolinie Noteci powstało szereg wsi olęderskich,
w których osadnikami byli Holendrzy, Polacy
i Niemcy. Przykładem takiej osady jest Żuławka
Mała w gm. Wyrzysk, która została założona w XVIII
w. W okolicach tej wsi archeolodzy odkryli relikty
drewnianych konstrukcji przeprawowych od neolitu
do brązu przez Noteć, które są unikatem w skali
europejskiej.

w z d łu ż N o te ci

along Noteci
entlang Noteci

Piękny widok doliny Noteci na odcinku za Ujściem

rYCYK – Limosa limosa.
Ptak wędrowny z rodziny bekasowatych, samice nieco większe niż
samce. Lubi torfowiska, podmokłe łąki oraz brzegi różnorodnych
wód, zarówno stojących, jak i bieżących. Gniazdo buduje na ziemi,
na suchszym wzniesieniu lub w kępie turzyc.

KulIK wIElKI – Numenius arquata.
Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze
jako narażony na wyginięcie. Ma bardzo charakterystyczny długi,
wygięty łukowato ciemny dziób o jaśniejszej nasadzie. Bytuje na
wilgotnych łąkach, bagnach i stepach. Gniazda zakłada na ziemi lub
w suchej kępie turzyc.
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wz dłuż No t e c i
along Noteci
entlang Noteci

Dolina jest miejscem bytowania wielu gatunków ptaków

Na odcinku od wzgórz morenowych do koryta rzeki dolina jest płaskim terenem

Powiat pilski w większości położony jest na prawym brzegu Noteci. Leżą nad nią gminy:
Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Kaczory i Ujście. Na rzece są cztery mosty – w Osieku
nad Notecią, Białośliwiu, Milczu i Ujściu. Wzdłuż rzeki, krawędzią doliny, biegnie linia kolejowa
z Piły do Bydgoszczy, a kawałek dalej na północ znajduje się droga krajowa nr 10.
W krajobrazie Doliny Noteci dominują pastwiska i łąki, które zajmują ok. 86% powierzchni.
Pozostałe siedliska – wody, tereny rolnicze i lasy – zajmują zaledwie po kilka procent terenu. Bliżej rzeki występują łąki torfowe, poprzecinane gęstą siecią rowów melioracyjnych.
Charakterystyczne są dla nich liczne zagłębienia i wzniesienia terenu, z których część została już
sztucznie zniwelowana. Druga, nieco oddalona od wody przestrzeń łąk, ma bardziej płaski
teren. Zanim ją zmeliorowano, były tu rozległe turzycowiska.
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w z d łu ż N o te ci

along Noteci
entlang Noteci

Noteć na wysokości Chrustowa, gm. Ujście

Miejsce w Ujściu, gdzie Gwda spotyka się z Notecią
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wz dłuż No t e c i
along Noteci
entlang Noteci

Noteć na wysokości Morzewa, gm. Kaczory

PaŹ KrÓlOwEJ – Papilio machaon.
Rodzina paziowate. Należy do największych dziennych motyli Europy Środkowej. Występuje na łąkach,
ogrodach i w lasach.

lIlIa ZŁOTOGŁÓw
– Lilium martagon.
Ta bylina z rodziny liliowatych jest
objęta ochroną ścisłą. W Polsce
występuje rzadko. Ma piękne
kwiaty (barwy od ciemnoróżowej
do brudnolila, ciemnopurpurowo
nakrapiane), które są przyczyną
znacznego jej wyniszczenia na
siedliskach naturalnych.
KOŁOSZ wIElOBarwNY – Aculapeira ceropegius.
Środowisko tego pospolitego pająka to zarośla, pola,
ogrody. Sieci łowcze znajdują się na wysokości
50 cm.
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wEŁNIaNKa wĄSKOlISTNa
– Eriophorum angustifolium.
Roślina wieloletnia tworząca luźne
darnie. Roślina mokrych łąk
i torfowisk niskich.

w z d łu ż N o te ci

along Noteci
entlang Noteci

Brzegi Noteci w wielu miejscach porastają trzciny

GĘŚ ZBOŻOwa – Anser fabalis.
Duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych. Samiec i samica, a także osobniki młodociane ubarwione są jednakowo. Ogólnie
ubarwiona szarobrązowo, na grzbiecie i bokach poprzeczne jasne prążki. Podogonie i ogon biały. Nogi pomarańczowe, dziób
czarny z pomarańczowymi (ich wielkość zależy od podgatunku) plamami. Gniazdo ma na ziemi w pobliżu wody.
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