Trasa wycieczki: Krajna - Krajenka
- historyczna stolica regionu +
okolice
czas trwania: 3 godziny, typ: samochodowa, liczba miejsc: 9, stopień
trudności: łatwa

Opis wycieczki
Dziś Krajenka to małe, senne miasteczko liczące sobie około 4000 mieszkańców. Dawniej było to niezbyt bogate,
lecz spore miasto handlowe leżące na Szlaku Bursztynowym. Pierwsze pewne wzmianki pochodzą z roku 1286.
W 1420 roku Krajenka, stolica historycznego regionu Krajny stała się własnością polskiego rodu Danaborskich,
następnie przechodziła z rąk do rąk, czyli takich rodów jak Kościeleccy, Grudzińscy czy Działyńscy. W XVI wieku
na przepływającej przez misato rzece Głomii zbudowano duży młyn, miasto utrzymywało się z handlu suknem,
owocami lasu, zbożem. Krajenka przeżylła rozkwit po tym jak nabył ją Andrzej Sułkowski; po jego śmierci
majątkiem zarządzała jego żona, Anna. To ona przebudowała swe mieszkanie, zamek krajeński na barokowy
kościół, a sama przeprowadziła się do dużego pałacu. Po I rozbiorze ziemie te trafiły do Prus. Ten stan trwał do
II wojny światowej, kiedy to dawna Krojanke trafiła do PRL.
Po zwiedzeniu urokliwego miasteczka udać się trzeba do kilku okolicznych wsi, które posiadają stare kościoły.

Program wycieczki

2

Krajenka
Kościół św. Józefa Robotnika

XV-XVI w.

53°17'52"N 16°59'28"E | na mapie:B

Kościół pomocniczy pw. św. Józefa Robotnika z 1846,
neoromański, poewangelicki.

53°17'50"N 16°59'29"E | na mapie:A

Krajenka
Katolicki cmentarz przykościelny (k.
XVIII w.)
Po pożarze kościoła parafialnego w Krajence w XVIII wieku
właścicielka miasta Anna Sułkowska postanowiła
przeznaczyć skrzydło nieużytkowanego zamku na nową
świątynię. Nowa fara w zamkowych murach powstała w
1774 roku. W tym czasie na przedpolu zamkowym założono
nowy cmentarz katolicki. Jego teren otoczono ceglanometalowym ogrodzeniem. Cmentarz przy kościele św. Anny
funkcjonował od czasu powstania do drugiej połowy XIX
wieku, kiedy nekropolię przeniesiono na miejsce służące do
dzisiaj.

Krajenka
Zamek kościołem
Na początku XV w. starosta nakielski i wojewoda kaliski
Andrzej Danaborski wzniósł w Krajence, wysoko ponad
doliną Głomi, murowany zamek. Obiekt stojący na
pograniczu wielkopolsko-pomorskim pełnił ważną rolę
strategiczną. Z czasem popadł w ruinę. Ponieważ nie mógł
już służyć celom obronnym, z woli księżnej Anny
Sułkowskiej w 1774 r. został przebudowany na obiekt
sakralny - kościół św. św. Mikołaja i Anny. Większa część
wyposażenia świątyni pochodzi z końca XVIII w.

Wokół krajeńskiej fary zobaczyć można relikty cmentarza.
Znajdują się tutaj nieliczne XIX-wieczne nagrobki, w tym
groby tutejszych proboszczów. Pośród sędziwych drzew,
oprócz grobów, stoi neogotycka kapliczka słupowa św.
Józefa z Dzieciątkiem.

53°17'49"N 16°59'18"E | na mapie:C

Obok kościoła zachował się odcinek muru - pamiątka po
zamku. Badania archeologiczne, przeprowadzone w latach
2003-2004, wykazały, że istniały dwa budynki zamkowe
(wschodni i zachodni), które miały kamienne fundamenty i
mury o grubości 130-170 cm. Szerokość wewnętrzna
zachodniego skrzydła wynosiła 9 m. Archeolodzy odkryli tu
m.in. fragmenty szkliwionych kafli z XVI w. oraz ceramikę z
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Krajenka
Pałac Sułkowskich
Krajenka to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie
złotowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Krajenka.
Późnoklasycystyczny pałac Sułkowskich wybudowany w
1825 roku otoczony parkiem z przełomu XVIII i XIX wieku,
w którym można zobaczyć dwa pomniki przyrody. W chwili
obecnej w pałacu mieści się gimnazjum.

Kościół Trójcy Świętej
Pierwszy w tym miejscu stał kościół drewniany pw. św.
Jana Chrzciciela. Obecny kościół parafialny pw. Trójcy
Świętej zbudowany został w latach 1869-1871 w stylu
neogotyckim, przez Bojanowskich. W górnej części ołtarza
znajdują się herby Grabowskich i Bojanowskich - ostatnich
właścicieli Głubczyna.

53°14'27"N 16°58'11"E | na mapie:F
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Krajenka
Młyn i dom młynarza
Młyn w Krajence wraz z okalającym go murem, pochodzi z
przełomu XIX i XX wieku. Warto zobaczyć przylegający do
niego szachulcowy budynek Domu Młynarza pochodzi z XIX
wieku.

53°17'45"N 16°59'16"E | na mapie:E

Głubczyn
Ruina kościoła ewangelickiego
Głubczyn to wieś w powiecie złotowskim w gminie
Krajenka. We wsi oprócz kościoła katolickiego Świętej
Trójcy znajduje się opuszczony, popadający w ruinę kościół
ewangelicki wybudowany w 1910 roku.
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Głubczyn
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Paruszka
Kościół pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Zdjęcia dodane przez (w kolejności): tedesse, marekpic,
zbyszekF60, tedesse, marekpic, tedesse, tedesse, tedesse,
tedesse
Trasa dodana przez: ursus2005

Kościół poewangelicki pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa zbudowany w latach 1927-1935.

53°16'04"N 16°54'10"E | na mapie:H
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Skórka
Kościół Narodzenia NMP
Neogotycki, poewangelicki kościół Narodzenia Najświętszej
Marii Panny pochodzący z końca XIX w. Użytkowany przez
ewangelików jako kościół parafialny aż do czasu II wojny
światowej, kiedy to został wypalony. Zniszczono wtedy
dach i konstrukcję wieży. W latach 50 XX wieku tutejsi
przesiedleni katolicy zajęli się odbudową kościoła.
Zawieszono wtedy dzwon z XVII wieku i odbudowano
sklepienie nawy oraz dach nawy i wieży. Świątynia stała się
wówczas kościołem parafialnym parafii w Głubczynie.
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