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Magdaleny
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Zakrzewo
Kościół pw. św. Marii Magdaleny
Zakrzewo &ndash; duża wieś krajeńska położona w
województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim.
Pierwszy kościół w Zakrzewie został wzniesiony w
1491roku. Uległ zniszczeniu w 1670 roku, a na jego
miejscu, w 1710 roku zbudowany został kościół ryglowy
pw. św Marii Magdaleny i stał do 1839 roku. Obecny
kościół został wzniesiony w latach 1839-1841 z kamieni
polnych w stylu neoromańskim staraniem ówczesnego
proboszcza ks. Jana Cichockiego. Kościół został poświęcony
w październiku 1841 roku, a konsekrowany w czerwcu
1842 roku. Wieża kościoła została dobudowana w 1911
roku. W tym też roku wzniesiono nowe neobarokowe
ołtarze, witraże i organy. Kaplica różańcowa została
wybudowana w 1922 roku.
Kościół posiada bogate polichromie przedstawiające
świętych: Kazimierza, Stanisława Kostkę i Barbarę,
Paschalisa, Andrzeja Apostoła, Klemensa Hotbauera, Piusa
X, Jacka i Klarę. W ołtarzu głównym znajdują się figury
świętych: Wojciecha, Wawrzyńca, Jana Nepomucena,
Andrzeja Boboli oraz obraz Niepokalanej pochodzący z
przełomu XVII i XVIII wieku. Zabytkowy wystrój stanowią:
rokokowa ambona z II połowy XVIII wieku i barokowa
chrzcielnica. Za prezbiterium kościoła niewielki cmentarz z
grobami księży.

53°24'39"N 17°09'24"E | na mapie:A

patriotyczny zapał księdza, który przybrał bardzo
konkretną, pozytywistyczną formę. Chcąc pokazać
Niemcom, że "Polak potrafi" (hasło wprawdzie z późniejszej
epoki, ale pasuje do ówczesnej sytuacji mieszkających w
Niemczech zakrzewian) rodacy pod wodzą duchowego, ale
charyzmatycznego lidera zaczęli się zrzeszać w polskich
spółdzielniach, stowarzyszeniach kulturalnych i religijnych.
Miejscowa polska szkoła należała do największych i
najlepszych w okolicy.
W latach 1930-1935 pośrodku Zakrzewa, przy placu,
wybudowano Dom Polski. W okazałej budowli
pomieszczono polski Bank Ludowy, szkołę z przedszkolem i
bibliotekę. Imponujących rozmiarów sala widowiskowa
służyła organizacyjnym zebraniom i występom
estradowym. Po z górą 70 latach Dom Polski i działający w
nim Zakrzewski Dom Kultury nadal z powodzeniem służą
mieszkańcom. Działa biblioteka, a na sali odbywają się
rozśpiewane imprezy, np. cykliczne Spotkania z Piosenką
Biesiadną, Wieczory z Bluesem czy Przeglądy Piosenki
Przedszkolnej.
Gospodarze Domu Polskiego chętnie pokazują turystom
salę widowiskową. Warto tu zajrzeć, by obejrzeć malowidła
zdobiące ściany i sufit. Wykonała je w 1936 r. Janina
Kłopocka, autorka znana jako projektantka Rodła, znaku
Związku Polaków w Niemczech. W Zakrzewie, na
niemieckiej wówczas ziemi, stworzyła cykl zatytułowany
Polski Rok Obrzędowy. Malowidła przedstawiają ludowe
obrzędy o niesłychanie swojskiej wymowie. W 1939 r.
Niemcy zamalowali dzieło Janiny Kłopockiej. Konserwatorzy
odsłonili je dopiero w latach 70. ubiegłego wieku.
Naprzeciwko Domu Polskiego, na placu przy kościele pw.
św. Marii Magdaleny znajduje się grób "Patrona" - ks. dr.
Bolesława Domańskiego, prezesa Związku Polaków w
Niemczech w latach 1931-1939.
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Zakrzewo
Dom Polski
Nowy duch wstąpił w Polaków zamieszkujących Zakrzewo,
gdy w 1903 r. tutejszą parafię objął ks. dr Bolesław
Domański (1872-1939). Mieszkańcom udzielił się
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Głomsk
Kościół pw. św. Michała

Zakrzewo
Parowozem na festiwal
Każdego roku w lipcu polscy bluesmani zjeżdżają tłumnie
do Zakrzewa. Młodzież ściąga tu, by doskonalić muzyczne
umiejętności w czasie Warsztatów Bluesowych. Okazja jest
przednia - przez kilka dni goszczą w Zakrzewie polscy
mistrzowie tego gatunku, którzy uczą jak grać, śpiewać i
czuć bluesa. Warsztaty kończy weekendowy Festiwal Blues
Express. Nazwa imprezy nie jest przypadkowa. Specjalny
pociąg z lokomotywą parową na czele zbiera po drodze z
Poznania do Zakrzewa bluesmanów - wykonawców i fanów.
Na wielu stacjach dochodzi do improwizowanych
koncertów. Rozśpiewany Blues Express mknie przez
Wielkopolskę. Kapele nie próżnują podczas podróży,
muzyka w rytmie bijącego serca pobrzmiewa w
"koncertowym" wagonie. Na stacji Zakrzewo barwny tłum
wypada na peron i kieruje się w stronę estrady nad
Jeziorem Proboszczowskim. Tam w finałowym koncercie,
kończącym się nierzadko nad ranem, bawi się kilkanaście
tysięcy ludzi, których łączy uwielbienie dla bluesa.

Głomsk &ndash; wieś krajeńska położona w województwie
wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Zakrzewo.
Pierwszy kościół drewniany został wybudowany w 1633 r.
Jak głosi legenda spłonął. W 1857 r. wzniesiono w jego
miejscu z kamienia polnego kościół pod wezwaniem św.
Michała w stylu neoromańskim. We wnętrzu rokokowa
ambona oraz fragmenty ołtarza pochodzące z poprzedniego
kościoła. Drewnianą wolno stojącą dzwonnicę zbudowano
w 1874r.
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Czernice
Kościół pw. MB Fatimskiej i św.
Józefa
Czernice &ndash; wieś krajeńska położona w województwie
wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Zakrzewo.
Kościół filialny p.w. Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa to
dawny kościół ewangelicki wzniesiony w latach 1857-59 na
planie 25x 10 m. głównie z kamieni polnych na najwyższym
wyniesieniu wsi.W dniu 10 czerwca 1945r. poświecony
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przez ks. Wiktora Domachowskiego - proboszcza parafii
Zakrzewo jako katolicki kościół filialny otrzymuje wezwanie
św. Józefa. W 1957r. kościół zostaje zamieniony na
magazyn zbożowy. We wnętrzu wykonano dwie
kondygnacje z betonowym stropem. Po latach zostaje
przekazany w ręce prywatne i stopniowo popada w ruinę.
Po długotrwałych negocjacjach, emerytowany proboszcz z
Gubina ks. kanonik Jan Guss,urodzony i na powrót
zamieszkały w Głomsku w maju 2006 r., odzyskuje kościół
wraz z działką przykościelną w Czernicach dla kultu
Bożego. W lipca 2006 zdjęto załamaną więźbę dachową i
zwieńczenie wieży, natomiast w sierpniu rozpoczęto roboty
zabezpieczające,w październiku na wieży kościoła
wzniesiono dwumetrowy pozłacany krzyż. W lipcu 2007r.
odbudowa kościoła została zakończona.
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Złotów
Stara Wiśniewka
Kościół św. Marcina
Na miejscu kaplicy pw. św. Anny stoi zabytkowy, z
dębowego drewna, kryty gontem kościół z 1647 roku, pod
wezwaniem św. Marcina.
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Wieża ciśnień
Złotów &ndash; miasto w północnej części województwa
wielkopolskiego, siedziba władz powiatu złotowskiego oraz
gminy Złotów, leżące nad rzeką Głomią. Wieża ciśnień z ok.
1910 roku znajdująca się przy ul. Wodociągowej, wieża
pełni swoje funkcje do dnia dzisiejszego.
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Złotów

Złotów

Kolejowe wieże ciśnień

Dworzec kolejowy

Złotów to siedziba władz powiatu złotowskiego oraz gminy
Złotów leżąca nad rzeką Głomią. W Złotowie, oprócz
pięknej wodociągowej wieży ciśnień przy ulicy
Wodociągowej, znajdują się dwie kolejowe wieże ciśnień jedna z nich zbudowana jest z cegły, natomiast druga tylko
w dolnej partii jest ceglana, górna część jak i dach są
odeskowane.
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W 1870 roku uruchomiono prowadzący przez Złotów skrót
pruskiej kolei wschodniej, będący zarazem fragmentem linii
z Berlina do Królewca. Skrót łączący Piłę z Tczewem
oddano do użytku w efekcie interwencji ówczesnego
właściciela dóbr złotowskich, księcia Karola Hohenzollerna pobudowano wtedy budynek dworca, nastawnię,
lokomotywownię oraz perony.
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Złotów
Aleja Piasta
Aleja Piasta jest jedną z ciekawszych ulic w Złotowie
znajduje się tutaj min. monumentalny gmach Starostwa
Powiatowego oraz pomnik Piasta. Przy tej Alei znajdziemy
sporo zabytkowych willi i kamienic z przełomu XIX i XX
wieku, niektóre pięknie zdobione detalami
architektonicznymi. Do najpiękniejszych należy Willa
Iwańskiego. Friedrich Iwański to przedwojenny
przedsiębiorca, który był właścicielem m.in. wytwórni
wyrobów cementowych i papy.
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Złotów
Pomnik Piasta Kołodzieja
Pomnik Piasta Kołodzieja powstał w 1957 roku. Znajduje
się tuż przy starostwie powiatowym i jest jedynym takim
pomnikiem w Polsce. Na cokole znajdują się dwie
płaskorzeźby z brązu: "Piastowie strzegący ziem
zachodnich" i "Powitanie Wojska Polskiego".
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Wielki Buczek
Szachulcowy kościół pw.
ŚwiętejTrójcy
Wielki Buczek &ndash; wieś krajeńska położona w
województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w
gminie Lipka. We wsi w latach 1581-1615 wybudowano
pierwszy kościół, którego fundatorami byli
najprawdopodobniej bracia Jan i Grzegorz Debrzyńscy. Na
skutek reformacji, wojen szwedzkich, dżumy oraz braku
należytej opieki, pierwszy kościół uległ zniszczeniu. Obecny
szachulcowy kościół pw. Św. Trójcy został wybudowany w
latach 1728-1734 z fundacji Adama Stanisława
Grabowskiego, późniejszego biskupa warmińskiego. Jest to
budowla o konstrukcji ryglowej na planie prostokąta o
wymiarach 22,5m x 8,6m, z trójbocznie zamkniętym
prezbiterium. W kościele znajdują się ołtarze z obrazami (z
pracowni gdańskiego malarz Hermana Hana:
&bdquo;Zwiastowanie NMP" oraz &bdquo;Koronacja NMP")
pochodzącymi ze zrujnowanego kościoła fundacji
Debrzyńskich oraz barokowe ambona i chrzcielnica. W
oknach witraże z 1934 r. Dach kościoła i postawionej obok
dzwonnicy (1729) został pokryty gontem, a w roku 1979
zmieniono pokrycie dachu na miedziane.
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Złotów
Starostwo Powiatowe
Neorenesansowy gmach wybudowany na początku XX
wieku dla władz powiatowych. W budynku znajdują się
cenne witraże. Na przestrzeni lat budynek pełnił różne
funkcje m.in. Urzędu Skarbowego oraz Pilskiego
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego. Podczas remontów
zniszczono niektóre zabytkowe detale architektoniczne. Od
2005 roku budynek jest siedzibą Starostwa Powiatowego.
W 2006 roku przeszedł renowację.
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Złotów
Pomnik jelenia
Jeleń w Złotowie widoczny jest w wielu miejscach miasta,
ale nie można się temu dziwić skoro jego wizerunek
znajduje się nawet w godle miasta. Tradycja wystawiania
pomnika jelenia, sięga prawdopodobnie okresu
przedwojennego. Pierwszy taki posąg w Złotowie
ustawiony został niedaleko Pałacu Działyńskich, później
stał na skwerku przy Domu Polskim, natomiast obecny
posąg stoi pośrodku ronda na Placu 31 Stycznia, obok
Ratusza.
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Popularny wśród mieszkańców miasta pomnik jelenia
wykonany został w 1993 r. ze spiżu. Codziennie o godz.
12.00, po hejnale miejskim wygrywanym z Ratusza i
sygnale myśliwskim, jeleń przy odgłosach porykiwań
godowych wykonuje obrót wokół własnej osi. Pomnik
jelenia to niewątpliwa atrakcja Złotowa.
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Złotów
Dom Polski
Secesyjna kamienica z początku XX wieku przy ulicy
Domańskiego. Przed wojną znajdował się tutaj oddział
Związku Polaków w Niemczech, a także Zarząd
Polskokatolickiego Towarzystwa Szkolnego. Obecnie
znajdują się tutaj biura oraz szkoła języków obcych.
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Złotów
Ratusz miejski
Ratusz miejski w Złotowie stoi przy Alei Piasta. Został
wybudowany na początku XX w., a zaprojektował go
architekt miejski Adolf Behra. Obecnie to ciekawe miejsce
jest siedzibą władz miejskich.
Współcześnie do budynku ratusza dobudowano nowe
skrzydło i umieszczono tam salę sesyjną Rady Miejskiej. W
gabinecie burmistrza i jego zastępcy zachowały się dwa
artystyczne witraże, pochodzące z pierwszych lat istnienia
gmachu. Z małej wieży ratuszowej, która zwieńczona jest
chorągiewką rozbrzmiewa w samo południe hejnał miejski.
W 2002 r. budynek przeszedł gruntowny remont i
modernizację.
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dotyczące historii Złotowa.
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Złotów
Siedziba Związku Polaków w
Niemczech
W Złotowie , w domu W. Biniakowskiej miały siedzibę V
Dzielnica Związku Polaków w Niemczech ( Rodło ) oraz
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne. Działały w tym
miejscu w latach 1923-1935. Jak napisano na tablicy
pamiątkowej wmurowanej w ścianę domu " Tu każdy Polak
mógł zaznać staropolskiej gościnności i pomocy, również po
wojnie".

53°21'49"N 17°02'21"E | na mapie:Q

Złotów
Góra Żydowska
Na Górze Żydowskiej przy ulicy Jerozolimskiej znajduje się
lapidarium zbudowane w 1998 ze 143 fragmentów
nagrobków żydowskich.Jest ono pamiątką po cmentarzu
żydowskim znajdującym się w tym właśnie miejscu, a
zniszczonym w 1935 roku. Na górze znajdują się także
dęby - pomnik przyrody.
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Złotów
Szachulcowa kamienica - Muzeum
Ziemi Złotowskiej
Zabytkowa szachulcowa kamienica z XVIII wieku jest
siedzibą Muzeum Ziemi Złotowskiej, w którym znajdują się
zbiory archeologiczne, etnograficzne, historyczne oraz inne
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Złotów
Plac Paderewskiego
Plac Paderewskiego w Złotowie to rynek, który na
przestrzeni wieków wielokrotnie ulegał pożarom. Znajdują
się tutaj zabytkowe kamienice z XIX i XX wieku a
rewitalizacja w 2003 roku sprawiła że wymieniono bruk
stylizowany na dawne czasy. Do rynku dochodzi deptak
zarówno od strony ulicy Dworczaka jak i również ulicy
Wojska Polskiego. Dawna zabudowa miasta jest objęta
oczywiście ochronną konserwatorską. Na placu znajduje się
także ciekawa fontanna przypominająca drzewko
winogronowe.
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Złotów
Pomnik Adama Mickiewicza
Pierwszym pomnikiem jaki powstał po wyzwoleniu Złotowa
jest prawdopodobnie ten, który został poświęcony
Adamowi Mickiewiczowi. 17 maja 1951 roku w Parku
Mickiewicza przy pl. Wolności został odsłonięty pomnik. Do
1945 roku w tym miejscu znajdował się niemiecki
monument. Brak w ówczesnym Złotowie odpowiedniego
sprzętu, aby go usunąć spowodował, że władze miasta
zdecydowały wykorzystać potężny granitowy głaz do
budowy pomnika polskiego wieszcza. Postać Mickiewicza
oparta jest o głaz, a z drugiej strony przytwierdzona jest
tablica z napisem, który charakteryzuje język lat
pięćdziesiątych XX w. &bdquo;Adam Mickiewicz 1798
&ndash; 1855 , Wieszczowi narodu polskiego walczącego o
postęp, sprawiedliwość i wolność ludów uciskanych
dziejowej chwili Narodowego Plebiscytu Pokoju &ndash;
Społeczeństwo Złotowa 17 maja 1951 r.&rdquo;
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