Trasa wycieczki: Krajna - Złotów największe miasto regionu
czas trwania: 3 godziny, typ: samochodowa, liczba miejsc: 9, stopień
trudności: bardzo łatwa

Opis wycieczki
Nieduże miasto liczące sobie ok. 15 000 mieszkańców leży w historycznym regionie Krajny, a zarazem jest jej
największym miastem. Miejscowość jest położona nad czterema jeziorami, są to jeziora: Proboszczowskie,
Miejskie, Zalewskie oraz zarastające jezioro Baba. Przez miasto przepływa niewielka rzeka Głomia.
Historia miasta jest bardzo burzliwa. Pierwsza osada powstała tutaj prawdopodobnie w epoce neolitu, a wiekach
późniejszych założono tu gród Wielatowo. Wielatowo dostało prawa miejskie w 1370 roku i od tego momentu
jest wzmiankowane jako Złotów lub Złotowo. Złotów był siedzibą m.in. rodu Grudzińskich, którzy wynieśli się
stamtąd po zniszczeniu zamku na wyspie jeziora podczas potopu szwedzkiego. Ze względu na pograniczne
położenie Złotów był często niszczony. Podczas pierwszego rozbioru Polski został włączony do Królestwa Prus i
niemiecki pozostał, aż do 1945 r., kiedy to znalazł się w granicach Polski Ludowej. Stracił strategiczne znaczenie i
jest teraz nieco sennym miasteczkiem z bardzo bogatą historią.

Program wycieczki
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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
dotyczące historii Złotowa.

53°21'49"N 17°02'20"E | na mapie:A

Złotów
Kościół św. Stanisława Kostki
Poewangelicki kościół pw. św. Stanisława Kostki
ufundowany został w końcu XVIII wieku przez Fryderyka
Wilhelma III, króla pruskiego. Postawiono go w miejscu
ratusza. Jest budowlą trzynawową, halową, ze smukłą
wieżą. Warto zwrócić uwagę na boniowanie zdobiące
elewację zabytkowego budynku. Od 1945 roku kościół
służy katolikom.
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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
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Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Pierwszy kościół, stojący w miejscu dzisiejszego kościoła
pw. Wniebowzięcia NMP zbudowano prawdopodobnie na
początku XVII w. Był to kościółek szachulcowy pw. św.
Anny, który spłonął 1657 r. W połowie XVII w. Złotów
został kupiony przez bogatą rodzinę magnacką
Grudzińskich i to właśnie wojewoda poznański Andrzej
Karol Grudziński, po zniszczeniach potopu szwedzkiego, był
fundatorem obecnego kościoła.
Zabytkowa świątynia powstawała w latach 1660-1664 w
stylu barokowym z renesansową dekoracją sklepień.
Budowla nie ma wieży, tylko wolnostojącą dzwonnicę z
1850 r. Wchodząc do środka kościoła można zobaczyć pięć
ołtarzy. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Koronacja
Najświętszej Marii Panny autorstwa Paulusa Hacka. Wato
też zwrócić uwagę na ambonę, chrzcielnicę oraz na
polichromię z lat 1964-66 autorstwa Anny i Leonarda
Torwirtów. W dwóch kryptach grobowych znajdujących się
pod kaplicami, złożone zostały trumny ze zwłokami
rodziców fundatora - Zygmunta i Anny Grudzińskich oraz
ich wnuka.

jeziora wybudowano platformę widokową, z której można
podziwiać widoki Starego Miasta.
W ramach cyklicznej imprezy ekologicznej Euro Eco
Meeting odbywa się bieg dookoła Jeziora Miejskiego w kilku
kategoriach wiekowych.
Wzniesiona promenada stała się atrakcją dla
spacerowiczów, biegaczy i amatorów rowerowych
wycieczek nie tylko przy świetle dziennym, ale i po zmroku.
Promenada jest bardzo dobrze oświetlona.
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Blękwit
Park Zwierzyniec
W Złotowie, pomiędzy Jeziorami Zalewskim i Miejskim
znajduje się obszar leśny nazwany Parkiem Zwierzyniec.
W XIX wieku park należał do właścicieli miasta, rodziny
Hohenzollernów i był ogrodzonym terenem łowieckim. Park
został zaprojektowany przez pruskiego architekta Petera
Josepha Lenne , który był twórcą tak zwanej ośmiornicy
(polana, a od niej odchodzi 8 dróg). Mieszkańcom miasta
park został udostępniony w II połowie XIX wieku.

Złotów
Promenada nad Jeziorem Miejskim
Budowę promenady rozpoczęto w 2007 roku. Jej
pierwszym etapem było zagospodarowanie części
położonej od strony miasta. Powstała asfaltowa ścieżka
pieszo-rowerowa oraz kilka pomostów dla wędkarzy. W
kolejnej fazie wybudowano kładkę nad rzeką Głomią, która
umożliwia łatwiejszy dostęp do terenów rekreacyjnych
parku ,,Zwierzyniec". Na jeziorze zainstalowano trzy
fontanny, które zwiększyły atrakcyjność tego miejsca.
W roku 2011 stworzono dalszą część ścieżki oraz mostek
nad ujściem rzeki Głomii. Obecnie ścieżka otaczająca
jezioro ma długość około 3,8 km. Na zachodnim brzegu

W rejonie Zwierzyńca jest siedziba Złotowskiego
Nadleśnictwa i właśnie tu w 2002 roku otworzono Ośrodek
Edukacji Przyrodniczo - Leśnej i Ekologicznej, o tej samej
nazwie co park. Dzięki ośrodkowi na terenie parku
powstały : zagroda dla zwierząt z dwoma platformami
widokowymi, woliera oraz arboretum leśne. W parku jest
też 5 ścieżek edukacyjnych : Poznawcza, Żabia, Łowiecka,
Leśna oraz Dendrologiczna wraz z tablicami edukacyjnymi.
W siedzibie Nadleśnictwa znajduje się Zielona Klasa z
wieloma ciekawymi eksponatami, m. in. przekroje drzew ,
spreparowane zwierzęta i punkt meteorologiczny do
pomiaru stanu pogody. Na terenie parku znajduje się wiele
ciekawych odmian drzew i krzewów jak cyprysiki, klony,
wiązy i jodły.
Najbardziej popularną rośliną wśród mieszkańców Złotowa
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jest pięknie kwitnący w parku zawilec, od którego nazwy
nosi coroczny Bieg Zawilca organizowany na terenie parku.
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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.

Złotów
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Kościół św. Rocha
Neogotycki kościół pw. św. Rocha zbudowany w latach
1903-1904 z inicjatywy ks. dra Bolesława Domańskiego.
Zabytek pełnił początkowo funkcję kaplicy cmentarnej.
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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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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): marekpic, marekpic,
tedesse, iwmali, smyk1955, smyk1955, tedesse, iwmali,
marekpic
Trasa dodana przez: ursus2005
Przewodnik wygenerowany w serwisie
www.polskaniezwykla.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Żadna część ani całość Mini przewodnika nie może być
reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny i inny; nie może być użyta do
innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie
danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
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