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Pejzaż historyczny z Notecią w tle* 

 

[…]niewiele jest ziem o tak skromnej postaci, zwłaszcza, że nie uświetnionych 

rezydencją żadnego władcy, rzec można, iż nawet tym sposobem nie została podkreślona ich 

wartość… - pisał pod koniec osiemnastego wieku proboszcz bialski, a jednocześnie badacz 

przeszłości Jan Ignacy Bocheński. Rzeczywiście, terytorium dzisiejszego powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego nie może pochwalić się pomnikami przeszłości na miarę 

Krakowa czy Torunia. Jednak z rzadka rozrzucone zabytki były świadkami ciekawych 

dziejów tej ziemi, dziejów trzymających w napięciu i pełnych zwrotów akcji. Niestety, ich 

peryferyjne położenie względem centrów kulturowych spowodowało, że ich historia dopiero 

czeka ona na odkrywcę. 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki leży w północno-zachodniej części województwa 

wielkopolskiego. Oś całego terytorium stanowi Noteć, z dawien dawna będąca punktem 

odniesienia dla mieszkańców ziem z „tej” i „tamtej” strony rzeki. Była barierą zapewniającą 

bezpieczeństwo mieszkańcom obu jej brzegów. Dlatego też przez stulecia była rzeką 

graniczną, zatem dzieliła społeczności. Ale dzięki niej zarówno ci „z północy”, jak i ci „z 

południa” osiągali korzyści: nad nią powstawały młyny czy folusze, nią też można było 

dostać się aż do Odry i dalej u morzu. Była czynnikiem znacznie zwiększającym potencjał 

położonych nad nią dóbr. Noteć była i jest wreszcie cichym, niedostrzegalnym, odwiecznym 

świadkiem, uczestnikiem i współtwórcą dziejów tego terytorium. 

 

I. Archeologia 

Ziemia nadnotecka „od zawsze” rodziła garnki. To właśnie w pałuckim Kozielsku 

leżącym koło Łekna, według Jana Długosza dziać się miał ów cud natury. Kiedy wstrząs 

spowodowany rozbiorami osłabił zainteresowanie starożytnościami w Polsce, nad Gwdą i 

Notecią archeologia przeżywała rozkwit. Pod koniec XVIIIw. pasjonaci rozkopywali licznie 

spotykane w okolicach kurhany czy też odkupywali od chłopów wyorane przez nich zabytki. 

Wspomniany już ksiądz Bocheński, również zapalony archeolog, ubolewał w swoich 

zapiskach, że znajdujące się w okolicach jego bialskiej plebanii, kamienne kręgi były 

niszczone przez chłopów – osadników, którzy wykopywali głazy na fundamenty pod 

wznoszone zabudowania. Ruch archeologiczny zyskał jeszcze na popularności w XIXw. 
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Zaniepokojone tym władze pruskie wydały w 1815 roku ustawy dotyczące ochrony 

zabytków. Przepisy te dotyczyły początkowo wyłącznie gruntów państwowych, potem 

rozszerzono je na grunty samorządowe i kościelne. Znaleziska na takich gruntach stawały się 

własnością państwa, choć znalazcom dla zachęty wypłacano premie. Prace poszukiwawcze 

wolno było podejmować za zgodą władz. Powodem wydawania tych przepisów była zrazu 

chęć zapewnienia muzeom królewskim stałego napływu nowych zabytków, zwłaszcza jeszcze 

dotychczas nieznanych. Dopiero, jeżeli muzea królewskie miały dosyć podobnych znalezisk, 

wówczas mogły się zgodzić, by te mniej piękne trafiły do muzeów prowincjonalnych, a 

wreszcie jeszcze skromniejsze - do kolekcji pokazowych w szkołach czy muzeach 

regionalnych1. W tym czasie polecenie zbadania kręgów kamiennych znajdujących się na 

niezidentyfikowanej Górze Olbrzymów koło Smolarni, leżącej kilka kilometrów od Trzcianki, 

otrzymał miejscowy nauczyciel. W efekcie wyprawy, którą podjął wraz z leśniczym, 

odnaleziono urnę z ludzkimi szczątkami oraz brązową ostrogę.  

Jako Mekka lokalnych archeologów zasłynęła podtrzcianecka Biała, gdzie tak Bocheński, 

jak i ponad w sto lat później miejscowy pastor Specht prowadzili wykopaliska, odnajdując 

wiele zabytków jak urny, czy kamienne groby skrzynkowe, datowanych na „czasy 

przedchrześcijańskie”. W początkach XX wieku zorganizowane badania na południe od 

Noteci prowadziło poznańskie Muzeum Cesarza Fryderyka, a kontynuowali je miejscowi 

zbieracze starożytności.  

W okresie powojennym badanie te, odsłaniające najdawniejsze dzieje regionu były 

kontynuowane. W ostatnich latach udało się odsłonić m.in. neolityczną przeprawę przez 

Noteć między Walkowicami a Wapniarnią, czy pochowki gockich złożone w łodziach, dla 

których analogie znaleziono dopiero na Gotlandii. Jednym z najciekawszych odkryć ostatnich 

lat jest jednak niewątpliwie wielokulturowa osada w Rosku k. Wielenia, w której 

zlokalizowana była kamienna konstrukcja kultowa. Na terenie tym utworzono obecnie 

skansen archeologiczny. Zabytki pochodzące z wykopalisk tak tych dawniejszych jak i 

ostatnich, prezentowane są na wystawach w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, a także 

regionalnych muzeach w Trzciance i Czarnkowie.  

 

 

 

                                                                                                                                                                             
* Zmieniona wersja artykułu opublikowanego na łamach Wiadomości Historycznych, nr 2/2007. 
1O tym, jak chęć szczera i umiejętności nie zawsze chodzą w parze,  
http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum/muz_pol/perly/cz_VII.html (4.06.2006r.). 
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II. Rezydencje i ich właściciele 

Znaleziska archeologiczne z terenu powiatu ilustrują głównie wcześniejsze jego 

dzieje. Natomiast historia tych terenów zaczyna się w czasach Bolesława Krzywoustego i 

jego walk o Pomorze. Anonimowy kronikarz zwany Gallem pod 1108r. opisał oblężenie 

przez polskiego księcia leżących na rubieżach Pomorza grodów w Czarnkowie i Wieleniu. 

Miał wówczas zostać pokonany pomorski zarządca umocnień, niejaki Gniewomir, który po 

poddaniu się przyjął chrzest i obiecał służyć Bolesławowi, za co pozostawiono mu 

namiestnictwo grodów. Gniewomir nie okazał się wiernym sojusznikiem: wkrótce złamał 

słowo dane Bolesławowi i oddał grody nadnoteckie w ręce Pomorzan. Władca Polski nie 

dość, że pokonał zbuntowanego namiestnika, to skazał go na okrutną karę śmierci przez 

chłostę. Wyrok wykonano w Wieleniu, ostatnim punkcie oporu Pomorzanina. Odtąd jednak 

grody nadnoteckie, aż do pierwszego rozbioru, właściwie nieprzerwanie pozostawały przy 

Polsce. Szczególną rolę przyszło im odegrać w XIVw., kiedy to po zabójstwie Przemysła II 

Brandenburczycy zajęli tereny na północ od Noteci między Drawą a Gwdą. Nadnoteckie 

warownie dotychczas znajdujące się w rękach książęcych, zostały wówczas nadane 

przedstawicielom rycerskiego rodu Nałęczów, podejrzewanego zresztą przez współczesnych 

o konszachty z Margrabiami. Pograniczne położenie posiadłości, jak i koligacje z 

marchijskim rycerstwem, pozwalały właścicielom Czarnkowa lawirować między władcami 

Polski a Brandenburgii, w zależności od koniunktury politycznej opowiadając się bądź to za 

jednym, bądź za drugim z monarchów. Dążąc do pacyfikacji pogranicza Kazimierz Wielki 

posunął się nawet do wyrugowania możnowładców z ich nadnoteckich posiadłości. Od 

połowy czternastego stulecia, królowie panowali już niemal niepodzielnie na nadnoteckim 

pograniczu. Świadczą o tym negocjacje z Brandenburgią prowadzone w Wieleniu, czy 

książętami słupskimi, planowane w Czarnkowie. Wzajemne najazdy pogranicznego rycerstwa 

i prywatne wojny prowadzone przez możnych trwały jeszcze w początkach XV wieku. 

Wówczas tereny te były też jedną z aren Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim: to pod 

Wieleniem wojska Baldwina Stahla, nowomarchijskiego wójta, rozbiły siły Wielkopolan, 

zdobywając przy tym dwie polskie chorągwie. Spod Wielenia również wyruszyła na łodziach 

ekspedycja, mająca zdobyć należące do Zakonu Drezdenko. Mało kto zresztą pamięta, że to 

właśnie spór o Drezdenko stał się jedną z oficjalnych przyczyn wypowiedzenia Krzyżakom 

wojny. Likwidacja zagrożenia ze strony Nowej Marchii, spowodowała, że granica stała się 

jedną z najspokojniejszych granic pierwszej Rzeczpospolitej. 

Właśnie wtedy na ziemiach dzisiejszego powiatu ukształtowały się trzy większe 

kompleksy posiadłości: należące do Czarnkowskich dobra czarnkowsko-człopskie, dobra 



WIRTUALNE MUZEUM TRZCIANKI 

http://www.wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl 
 

4 

wieleńskie oraz zachodnie skrawki starostwa ujsko-pilskiego. Oczywiście, oprócz tego od 

średniowiecza istniała drobniejsza własność rycerska.  

Geneza dóbr Czarnkowskich sięga końca trzynastego wieku, kiedy to Wincenty z 

Szamotuł otrzymał od Władysława Łokietka nadanie Wielenia z okolicami. Co prawda w 

trakcie wieku czternastego Nałęczowie utracili sam Wieleń, który powrócił do domeny 

królewskiej, zyskali jednak rozlegle, choć słabo zaludnione tereny położone na północ od 

Noteci, wraz z Człopą, która najpierw częściowo, później zaś w całości znalazła się w rękach 

rodu. W posiadaniu Czarnkowskich dobra te pozostawały aż do XVII w. Później, wraz z 

wygaśnięciem rodziny, rozpadły się ona na mniejsze części zarządzane przez ich 

spadkobierców.  

Jak już wspomniano, jeszcze w XIV w. Wieleń, należący wcześniej do Nałęczów z 

Szamotuł, powrócił do dóbr królewskich. Dalsze jego dzieje nie są jasne. W XVI w. 

posiadłości wieleńskie, jeszcze jako królewszczyzna, znalazły się w rękach wpływowej 

rodziny Górków, później zaś dziedziczyli je już Czarnkowscy, Kostkowie, Wejherowie, 

Opalińscy, Grudzińscy i Sapiehowie.  

Ziemie na północ od Noteci długo pozostawały niezasiedlone. Pokrywające je lasy 

stanowiły bufor pomiędzy Pomorzem, później zaś Brandenburgią a Wielkopolską. Od XIV 

w., a może i wcześniej, były jednak infiltrowane przez osadników. Jednak w średniowieczu 

nie udało się, poza człopskim kompleksem Czarnkowskich i być może zanotecką częścią dóbr 

wieleńskich, zorganizować większego dominium. Efemeryczne posiadłości mieli, trzymający 

wraz z Nałęczami Człopę, Wedlowie - najmożniejszy ród wschodniej Brandenburgii, który 

czasowo władał nawet Ujściem. Również marchijscy Güntersbergowie zgłaszali pretensje do 

jakichś nadnoteckich grodów a Bertekowowie przez jakiś czas trzymali zanotecką cześć 

kasztelanii wieleńskiej.  

Do dziś pamiątkami po danych właścicielach tych dóbr są służące im niegdyś 

rezydencje. Niestety, ślady po najstarszych – tych, w których zamieszkiwał sam Gniewomir – 

uległy w czasie zatarciu do tego stopnia, że dopiero niedawne wykopaliska pozwoliły na 

sprecyzowanie położenie grodu czarnkowskiego. Miał się on znajdować się na terenie 

obecnego browaru. Nie ma dziś śladu także po rezydencji późniejszych właścicieli miasta – 

Czarnkowskich, choć jej ruiny opisuje jeszcze E. Raczyński we Wspomnieniach Wielkopolski: 

Starożytny zamek Czarnkowski, niegdyś pograniczna Polski warownia, i siedlisko możnej i 

bogatej familii wznosił się na kopcu sypanym, czterdzieści kroków długim i tyleż szerokim, 

który dotąd istnienie. Pojąć trudno, jak w tym szczupłym obwodzie zmieścić się mogło 

poważne znakomitej rodziny siedlisko. Napróżno by tu szukal inżynierów przestworu do 
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umieszczenia składów broni i żywności, tak potrzebnych w każdem obronem stanowisku. 

Jeszcze mniejby mógł wskazać badacz starożytności, jak się tu mieścić mogły liczne gości 

zjazdy, które w dawniejszych wiekach zapełniały gościnne zamki panów Polskich”. Jedyną 

pozostałością po dziedzicach Czarnkowa jest wzniesiony w końcu XVII w. klasycystyczny 

dworek. Jednak od II połowy XVIIw.  to właśnie w podtrzecianeckiej Białej, leżącej już „za 

Notecią” mieściła się główna rezydencja Nałęczów. Później mieszkali w niej ich kolejni 

następcy: Swinarscy, Radolińscy, a w końcu panowie von Moltke – z których wywodzili się 

słynni pruscy marszałkowie. Dziś w Białej jedynym śladem po pałacu jest park oraz dworska 

oficyna. Kolejni właściciele dalej dzielili i rozprzedawali dziedzictwo Czarnkowskich. Nieco 

na południe, od Bialej, bliżej Czarnkowa, w miejscowości Kuźnica Czarnkowska znajdują się 

ruiny niegdyś okazałego pałacu wzniesionego w początkach XIXw przez ówczesnych 

właścicieli tej części Czarnkowszczyzny, panów von Flotow. Otacza je piękny, pełen 

starodrzewia park. Niestety - piętno na nim wycisnęło powojenne czterdziestolecie: dziś 

obiekt jest całkowicie zdewastowany. Podobnie na gruzach dawnego dominium 

Czarnkowskich powstały dobra gębickie. Zachowany do dziś dwór wznieśli 

osiemnastowieczni ich właściciele Radolińscy. Z tego samego stulecia pochodzi godny uwagi 

dworski park o charakterze krajobrazowym z dobrze zachowanym starodrzewem. 

Również w Wieleniu po dawnym, pomorskim, grodzie, nie został żaden ślad. Leżał on 

prawdopodobnie na terenie, który dziś zajmuje zwarta miejska zabudowa. Niemniej pod 

miastem znajduje się rezydencja właścicieli dóbr wieleńskich, otoczona rozległym 

założeniem parkowym. Budowę jej rozpoczęli jeszcze w XVIw. Wielkopolscy Górkowie, 

który wznieśli tam warowny zamek. Ze względu na położenie na podmokłych terenach, co 

powodowało pęknie murów, a także potrzebę zmiany charakteru siedziby z obronnej na 

rezydencjonalną, kolejni właściciele dóbr – Sapiehowie - w XVIIIw. rozpoczęli przebudowę 

zamku. W efekcie powstała okazała klasycystyczna rezydencja. Niestety, uległa ona 

zniszczeniu w czasie ostatniej wojny, a remonty przeciągnęły się po dziś dzień. W dworskim 

parku znajduje się mauzoleum niemieckich właścicieli dóbr – panów von Blanckensee. 

Otoczona starodrzewiem piaskowcowa, neogotycka kaplica nagrobna podkreśla romantyczne 

założenie tego zakątka. Na terytorium dawnych dóbr wieleńskich znajdują się 

dziewiętnastowieczne kompleksy dworsko – parkowe, powstał na skutek rozpadu tych 

posiadłości, w Dębogórze i Drawsku.  

Już w średniowieczu poświadczeni są właścicieli Lubasza należący do rycerskiego 

rodu Przosnów. Być może pozostałością po ich rezydencji jest znajdujące się w dworskim 

parku grodzisko stożkowate. Z pewnością istniał tu dwór drewniany, potwierdzony w 
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zapiskach z XVIw., który stanowił ośrodek mniejszego kompleksu dóbr. Obecny pałac 

zbudowany został w połowie XVIII stulecia dla rodziny Miaskowskich, jednak przez całe 

następne stulecie trwały jego przebudowy. Podobnie średniowieczną metrykę ma Bzowo, 

występujące w źródłach już w czternastym wieku, chyba jako samodzielna własność. W 

początkach XXw. posiadłość bzowska, znajdowała się w rękach Nieżychowskich 

spowinowaconych z Szułdrzyńskimi z Lubasza. W XIXw. właściciele wystawili sobie tam 

pałac w stylu renesansowej rezydencji – popularnym wśród XIX – wiecznego 

wielkopolskiego ziemiaństwa.  

Także na południe od Noteci znajdowało się centrum kolejnego kompleksu dóbr – 

powstałego w XIXw. klucza gorajskiego. Chyba każdy słyszał o śląskich pałacach w 

Pszczynie i Książu, należących do możnej rodziny Hochbergów. W 1865 r. Jan Henryk XI 

von Hochberg, zakupił folwark Goraj od hrabiego Dzieduszyckiego z Wronek, zaś osiem lat 

później dokupił, od Ignacego Getzendorf Grafowskiego, dobra w Kruczu. Po jego śmierci 

posiadłość odziedziczył jego syn Wilhelm Bolko Emanuel von Hochberg, który wybudował 

dworek myśliwski w Kruczu, a później zespół pałacowy Goraju. Sam zamek gorajski, 

wzniesiony został w stylu neorenesansowym. Do zespołu rezydencjonalnego należał też 

położony kilka kilometrów dalej, wśród lasów, pałacyk myśliwski w Gniewomierzu.   W 

rękach Hochbergów dobra te pozostawały do 1945r. 

Niestety, dziś często jedynym świadectwem dawnej świetności rezydencji jest jedynie 

pozostały po niej park. Tak jest we wspomnianej już Kuźnicy Czarnkowskiej, tak jest w 

Potrzebowicach, gdzie park założono w pierwszej połowie XVIIIw. Nieco późniejsze są 

podobne założenia w Brzeźnie i Ciszkowie.  

III. Kościoły 

Chrześcijaństwo pojawiło się nad Notecią zapewne już w czasach Mieszka I, jednak 

wraz z odzyskaniem tych ziem przez Pomorzan nowa religia uległa zapomnieniu. W tych 

właśnie wówczas legenda herbowa Nałęczów z Czarnkowa umieściła chrzest mitycznego 

protoplasty rodu – Dzierżykraja, księcia na Człopie. Biała chusta, użyta w czasie ceremonii 

miała stać się później herbowym godłem Nałęczów. Po raz kolejny chrześcijaństwo przyszło 

tu wraz z Krzywoustym, który prócz pożogi wiódł również misjonarzy. To on został ojcem 

chrzestnym Gniewomira – czarnkowskiego grododzierżcy. Odtąd było to wyznanie całej 

społeczności zamieszkującej te ziemie. Początkowo, jak się wydaje funkcje centrów 

religijnych pełniły świątynie położone przy centrach administracyjnych, gdzie funkcjonowały 

też najstarsze parafie, lub dworach właścicieli ziemskich. Tam też fundowano kolegia 
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kanoników i mansjonarzy. W XVIIw. do rangi sanktuarium maryjnego wyrósł kościół na 

Krasnej Górze w Lubaszu. Nie powiodły się natomiast, podjęte w XIII w., próby osadzenia 

nad Notecią zakonu cystersów czy któregoś z zakonów rycerskich: templariuszy i krzyżaków. 

Na terenach na północ od Noteci, nie było tak wyraźnie wyodrębnionych centrów religijnych. 

Być może pewną rolę odgrywała świątynia w Białej, również będąca kościołem 

rezydencjonalnym.  

  Centrum pielgrzymkowym był, leżący już poza interesującym nas terytorium, 

Skrzatusz, sanktuarium położone w starostwie wałeckim, o siedemnastowiecznej metryce. 

Położone w związanych z ośrodkami dóbr miastach kościoły, z czasem nabierały dwojakiego 

charakteru: z jednej strony stawały się rodzinnymi sanktuariami właścicieli, z drugiej zaś 

centrami organizującymi religijność lokalnej społeczności. Tę dwoistość doskonale widać w 

kościele w Wieleniu, gdzie obok bogatej loży kolatorów, czy suto zdobionego sarkofagu 

jednego z Kostków, w ścianę świątyni wmurowano szafy cechowe, służące rzemieślniczym 

korporacjom do przechowywania ważnych dla nich rzeczy, chyba nie tylko tych, które 

związane były z kultem. Znacznie bardziej dominację właścicieli widać w byłej kolegiacie 

czarnkowskiej, której wnętrze zostało zdominowane przez mauzoleum rodu, z przepięknym 

piętrowym nagrobkiem, u stóp którego stoi bogato zdobiony cynowy sarkofag Adama 

Sędziwoja Czarnkowskiego, zaś w ścianę wmurowano w XVI stuleciu brązowa płytę 

uwieczniającą rodową tradycję Czankowskich. Godło ich herbu, tzw. pomłość można spotkać 

w różnych zakamarkach świątyni: zdobieniach krat, drzwi itp.  

Dla czarnkowskiej świątyni, podobnie jak i innych kościołów wznoszonych na tym 

terytorium, charakterystyczny jest stylistyczny epigonizm. Obecna budowla, wszak jeszcze 

gotycka, pochodzi z lat 1570-1580, a więc z czasu, kiedy na południu Polski panował 

renesans. Nie jest to przy tym najmłodsza gotycka budowla na północy Wielkopolski: 

kościoły w Tucznie czy Marcinkowicach, już na terytorium ziemi wałeckiej,  powstały nawet 

kilkanaście lat później. W tym kręgu działał anonimowy malarz ze szkoły słynnego 

pomorskiego artysty Hermana Hahna, który był autorem obrazów znajdujących się w 

miejscowych świątyniach. 

Także z rezydencją związana była pierwsza świątynia wzniesiona w Lubaszu. Pełniące 

dziś obowiązki świątyni parafialnej sanktuarium na Krasnej Górze pod wezwaniem 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, powstało dopiero w 1761r. Jest to budowla 

późnobarokowa z rokokowym wyposażeniem oraz bogatą dekoracją stiukową. W ołtarzu 

głównym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Lubaskiej ozdobiony koronami 

papieskimi, który cudami zasłynął jeszcze w XVIIw. Opiekę Maryi nad właścicielami 
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Lubasza dokumentowały fundowane przez Gorayskich srebrne wota, skradzione w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Jednym z najcenniejszych zabytków wiejskiej architektury sakralnej, położonym na 

południe od Noteci - w Połajewie jest kościół św. Michała Archanioła, zbudowany w latach 

1773-1789. Podziwiać w nim można wczesnobarokowe rzeźby świętych z ok. 1630 r. oraz 

cenny renesansowy tryptyk z 1572 r., dzieło wybitnego malarza Mateusza Kossiora z 

Poznania. 

Nie zachowała charakteru rezydencjonalnego świątynia w podtrzcianeckiej Białej, 

bastion katolicyzmu w dobrach Czarnkowskich okresu reformacji. O jej dawnej świetności 

świadczą jednak wczesnobarokowe ołtarze, a także umieszczone na wieży dzwony, w które 

ludwisarze wtopili monety ostatnich Jagiellonów.  

Prądy reformacyjne doszły do znaczenia na północ od Noteci, już w XVI wieku. 

Liczne ośrodki protestantyzmu znajdowały się w ziemi wałeckiej, które stamtąd oddziaływały 

na ziemie dzisiejszego powiatu. Tu ośrodkiem reformacji stał się Wieleń z dobrami, od XVII 

wieku cieszący przywilejem gwarantującym tolerancję dla różnych wyznań. W ramach dóbr 

wieleńskich wiodącą rolę odgrywał Kocień, będący siedzibą gminy. Współistnienie obu 

wyznań nie obywało się oczywiście bez konfliktów, najczęściej na tle majątkowym.  

Gros zabytkowych kościołów wiejskich, spośród położonych na północ od Noteci, to 

właśnie dawne świątynie protestanckie. Są to najczęściej budowle szachulcowe, niektóre z 

dobudowaną charakterystyczną wieżą. Do najstarszych i najciekawszych należą kościoły w 

Dzierżąźnie Wielkim i Małym, pochodzące jeszcze z XVI w. Podobny do nich jest nieco 

późniejszy kościół w podwieleńskich Nowych Dworach (1615r.). Uważny obserwator 

zauważy nad wejściem ślady inskrypcji, nawiązujących do biblijnych wersetów. W kościele 

tym zachował się również unikatowy w skali kraju zabytek heraldyczny: witraże ukazujące 

herby dzierżawców tej, leżącej w dobrach wieleńskich, wsi. Od tego schematu 

architektonicznego odbiega kościół w Herburtowie, wzniesiony w 1772 r., o konstrukcji 

szkieletowej, kształtem przypominający budynek mieszkalny. Spośród innych świątyń warto 

wspomnieć o kościele w Hucie Szklanej o konstrukcji szkieletowej, z 1774 r. powstałej już w 

czasie, kiedy miejscowy protestantyzm znalazł oparcie w państwie pruskim.  

 

IV.  Osadnictwo i urbanizacja 

Gros zabytków architektury tak sakralnej jak i świeckiej, pochodzi z okresu 

nowożytnego taki stan rzeczy jest efektem z jednej strony charakterystyczną dla silnie 

zalesionych obszarów dominacją budowli drewnianych, z drugiej zaś względnie późną 
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kolonizacją owych puszczańskich terytoriów. W okresie średniowiecza osadnictwo skupiało 

się w pobliżu grodów, z niewielkimi enklawami w puszczy. Rozwój osadnictwa rozpoczął się 

w późniejszym średniowieczu najpierw na terenach położonych na południe od Noteci, które 

zostały skolonizowane siłami osadników pochodzących z wewnątrz Wielkopolski. 

Osadnictwo na północ od Noteci, (nie licząc starszych enklaw, jak np. podtrzcianecka Biała) 

rozpoczęło się, pod auspicjami Czarnkowskich dopiero w XVI w. i trwało właściwie aż do 

końca XVIII w. Wcześniej procesy takie rozpoczęły się w najbardziej północnej, człopskiej, 

części dóbr Czarnkowskich, gdzie planową działalność kolonizacyjną mamy poświadczoną 

już w XIVw. Jak wyglądało to na terenie dóbr wieleńskich? I tam najstarsze osady pojawiają 

się na południe od rzeki jeszcze we wcześniejszym średniowieczu. Trudno określić czas 

rozpoczęcia osadnictwa na północy tego terytorium, a to z tego względu, że do II połowy XIV 

w. Znajdowało się ono w rękach brandenbursko-pomorskich Bertekowów, którzy dzierżyli 

tereny in limites et terminis castri Velen. Być może już wówczas powstały między Wieleniem 

z Człopą pierwsze osady. Intensyfikacja tej kolonizacji, podobnie jak w dobrach 

Czarnkowskich przypada na XVI w., i podobnie jak tam, odbywała się ona siłami ludności 

pochodzenia pomorskiego lub marchijskiego. Z tego okresu pochodzą chałupy wzniesione w 

końca XVII wieku w Żelichowie, leżącym blisko marchijskiej granicy. Ważną rolę 

kolonizacji podmokłych, nadnoteckich łąk odegrali Olendrzy, sprowadzani tu głównie przez 

właścicieli dóbr wieleńskich Założona w 1601r. wieś Folsztyn, jest jedną z najstarszych osad 

holenderskich w Wielkopolsce. W XVIIw. powstały także Herburtowo, Nowych Dworach i 

Gembiczynie: wszystkie założone właśnie przez przybyszów z zachodu. Osady te rządziły się 

własnym, specyficznym prawem, zaś charakterystyczne było, że w nazwie większości z nich 

pojawiało się określenie „Holender” – np. Usch Holender, to dzisiejsze Ługi Ujskie. Zabytki 

związane z tym ruchem osadniczym są dość rzadkie. W Nowych Dworach i Herbertowie, 

jeszcze przed wojną znajdowały się omszałe, drewnianie chałupy, z podcieniami, stawiane 

przez przybyszów z Holandii w XVIIIw.  

Niestety, uległy one zniszczeniu w czasie działań wojennych. Zabytkowa holenderska 

zagroda zachował się właśnie w Gembiczynie. W Wielkopolskim Parku Etnograficznym nad 

jeziorem Lednickim eksponowana jest pochodząca z początków XVIIIw. chałupa z 

Marianowa, k. Wielenia, wybudowana w 1737r.. Także większość opisanych wyżej 

drewnianych kościołów wzniesionych nad brzegami rzeki pobudowali właśnie Olendrzy. To 

dzięki nim dokonała się melioracja nadnoteckich łąk. Ciekawą pozostałością po danych 

mieszkańcach są spotykane w wielu miejscowościach inskrypcje, ryte na drewnianych 

elementach domostw. Zawierają one nazwiska cieśli, ale tez informacje o latach budowy czy 
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też inwokacje, mające zapewnić mieszkańcom boską przychylność. Takie zabytki 

epigraficzna zachowały się między innymi w Kocieniu Wielkim koło Wielenia. 

Druga, a właściwie trzecia fala kolonizacji, nastąpiła po I rozbiorze Polski. Fryderyk II 

przykładał wagę do gospodarczego rozwoju dystryktu Noteckiego, powstałego z ziem 

zajętych Polsce po pierwszym rozbiorze. Lepszy ich rozwój oznaczał większe podatki 

płacone przez mieszkańców. Nie dziwią zatem słowa króla Fryderyka, że nie ma się budować 

pałaców, ale stajnie i inne budynki gospodarcze. Co więcej, chcąc zapobiec uciążliwym dla 

gospodarki pożarom drewnianej z reguły zabudowy (w Trzciance np. według pruskich 

raportów, nawet kominy domostw miały być drewniane, oblepione jedynie gliną) 

miejscowości, władca pruski dotował budowle murowane. Przykłady XVIII-wiecznego, 

porozbiorowego, budownictwa (mur pruski) można oglądać we wsiach: Marylin, Kamiennik, 

Moczydła, Chełst. Zaś dziewiętnastowieczna zagroda z Dzierżązna Wielkiego stanowi jeden z 

eksponatów Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notcią. Ale czasy Fryderyka, to nie 

tylko  kolonizacja, przebudowa miejscowości czy początki regulacji Noteci. To także upadek 

miejscowego rzemiosła, odciętego granicą od rynku zbytu, które produkowało głównie na 

potrzeby Polski.  

Ostatni wreszcie napływ ludności na tereny powiatu miał miejsce po 1945r. Ale o tym 

niżej. 

Wśród nadnoteckich wsi rozłożyły się ośrodki miejskie. Ich geneza jest różna: 

Czarnków i Wieleń to jeszcze miasta średniowieczne, powstałe u stóp grodów. Rozwijały się 

one dzięki produkcji na potrzeby ich załogi, później zaś rezydencji, z którymi były związane, 

stając się lokalnymi ośrodkami produkcji i wymiany towarów. Inaczej położone na północ od 

Noteci Trzcianka, Radolin i Krzyż. Pierwsza z miejscowości, zawdzięcza swój miejski 

charakter zręcznemu wykorzystaniu przez właścicieli koniunktury na wyroby sukiennicze. 

Dzięki temu stała się centrum północnowielkopolskiego „zagłębia” sukienniczego, w końcu 

XVIIIw. liczbą mieszkańców przewyższając nie tylko Wieleń czy Czarnków, ale nawet 

Bydgoszcz. Konkurencją dla Trzcinki miał się stać Radolin, jako miasto lokowany na 

surowym korzeniu w latach sześćdziesiątych XVIIIw. Niestety, w tym przypadku właściciele 

spóźnili się z inicjatywą: rozbiory podcięły korzenie egzystencji ośrodka. W efekcie już 

połowie XIX w. miejscowość utraciła prawa miejskie. Do dziś jednak czytelny pozostaje 

układ dawnego miasta z dużym rynkiem i wyróżniającym się budynkiem dawnego ratusza. 

Najmłodsze z miast powiatu – Krzyż zawdzięcza powstanie rozwojowi szlaków 

komunikacyjnych. Miejscowość powstała jako osada robotników kolejowych założona na 

gruntach holenderskiej wsi Łokacz, w pobliżu skrzyżowania szlaków kolejowych Poznań-
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Szczecin i Berlin-Bydgoszcz. Pozycję rozwijającej się osady umocniła budowa w początkach 

XXw. portu na Noteci. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Krzyż stal się ważnym 

węzłem komunikacyjnym n pograniczu polsko-niemieckim. Wówczas też uzyskał prawa 

miejskie. 

 

V. Wieki pary i atomu 

W 1772r. Prusy zabierały Polsce regiony nadnoteckie we względnie dobrym stanie 

gospodarczym Miasta były raczej zadbane, może niezbyt bogate, ale ludne i silne 

gospodarczo. Siłą napędową miejscowej gospodarki było sukiennictwo, którego 

najważniejszym ośrodkiem była wówczas Trzcianka. Jednak odcięcie granicami od rynków 

zbytu, spowodowało spadek dochodów rzemieślników, to zaś pociągnęło za sobą 

zmniejszenie nakładów na modernizację. W konsekwencji tkackie warsztaty rzemieślnicze 

nie wytrzymały konkurencji manufaktur, a późnej fabryk. Dziś jedyną pozostałością po 

tkaczach są tkackie lamusy znajdujące się w Trzciance przy ulicy Mochnackiego. 

Upadek rzemiosła tkackiego spowodował, że zaczęto szukać dlań alternatyw, by 

zapobiec gospodarczemu upadkowi regionu. Jako jedną z nich zaproponowano, w oparciu o 

wykwalifikowanych tkaczy, hodowlę jedwabników i produkcję poszukiwanego wówczas w 

Europie naturalnego jedwabiu. Niestety, albo warunki klimatyczne okazały się nieprzychylne, 

albo też tkacze nie mogli się do jedwabiu przekonać, pomysł jednak upadł.  

Ożywienie gospodarcze przyniosła dopiero połowa stulecia. Niemcy wybudowali tutaj 

dwie ważne linie kolejowe – w 1848 r. z Poznania do Szczecina i 1851 r. z Berlina do 

Bydgoszczy. Skrzyżowanie tras umiejscowiono na gruntach olenderskiej wsi Łokacz. Tym 

samym wieś stała się ważnym węzłem kolejowym i zmieniła nazwę na Krzyż.  

Z czasem sieć kolejowa została rozbudowana. Krzyż uzyskał połączenie z Wałczem, 

przez Człopę, dalsze dwie linie biegły wzdłuż Noteci: jedna, wspomniana już, łącząca Berlin 

z Bydgoszczą, a druga, z Krzyża do Inowrocławia przez Rogoźno, z odgałęzieniem w Bzowie 

na Czarnków i Piłę. Podjęcie inwestycji kolejowych na południe od Noteci było wynikiem 

planów strategicznych marszałka Moltke, jak już wspomniano, posiadającego pobliską Białą. 

Nie bez znaczenia mógł być też lobbing ze strony wielkopolskiego ziemiaństwa: rozwój kolei 

ułatwiał zbyt płodów rolnych. Stąd też większe majątki na własny koszt budowały bocznice 

kolejowe i prowadzące do nich linie wąskotorowe, niekiedy tylko kilkusetmetrowe, które 

miały ułatwić przeładunek towarów. 
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Drugim, oprócz linii kolejowej, szlakiem komunikacyjnym była Noteć. Pierwsze 

informacje o możliwości budowy kanału łączącego Wisłę z Odrą pochodzą z XVI wieku. 

Pojawiły się one podczas rokowań Polski z Brandenburgią dotyczących swobody żeglugi na 

szlaku warciańsko–odrzańskim. Ponownie projekt podjęto za panowania Władysława IV, 

jednak trwająca wojna na kresach spowodowała odłożenie realizacji projektu. Do zagadnienia 

powrócono w połowie XVIII wieku. W dniu 9 lipca 1766 roku na posiedzeniu Komisji 

Skarbu Koronnego przedstawiony został projekt Franciszka Floriana Czackiego, kartografa 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tym razem realizację projektów uniemożliwiły 

rozbiory. Inwestycję rozpoczęto dopiero w czasach pruskich. W efekcie doszło do 

intensyfikacji żeglugi na Noteci. Szeroko zakrojone prace regulacyjne prowadzono na Noteci 

w ciągu całego XIX wieku. Powstały wówczas murowane śluzy (na terenie powiatu znajduje 

się osiem obiektów), porty w Czarnkowie i w Krzyżu. Starszy port w Czarnkowie odegrał 

ważną rolę w czasie wojen napoleońskich stając się ważnym punktem zaopatrzeniowym 

francuskiej armii. Zrealizowane w tym czasie urządzenia hydrotechniczne funkcjonują do 

dnia dzisiejszego, stanowiąc oprócz swej funkcji użytkowej cenne zabytki techniki.  

Rozwój sieci komunikacyjnej sprzyjał eksploatacji odwiecznego bogactwa regionu – 

lasów. W dziewiętnastym wieku rozwijał się również przemysł drzewny, z którego region był 

znany jeszcze niedawno. Przetwórstwo drewna stało się w tym czasie główną gałęzią 

gospodarki regionu. Główną, ale nie jedyną. Hochbergowie - wspomniani już właściciele 

Goraja - prowadzili do wzorcowe gospodarstwo łowieckie. Oprócz tego jednak dodatkowych 

dochodów szukali, próbując uruchomić Przedsiębiorstwo Kopalń Węgla Brunatnego. Były to 

– co jest rzadkością w przypadku węgla brunatnego kopalnie głębinowe. Jednak ze względu 

na trudne warunki wydobycia spowodowane podsiąkaniem wód gruntowych i zdarzające się 

katastrofy, w których zginęło kilku górników, kopalnie nie były udanym przedsięwzięciem. 

Węgiel wydobywano nie tylko w dobrach gorajskich. Złoża węgla próbowano eksploatować 

również na północ od Noteci: pole o nazwie Helena eksploatowane było w Runowie koło 

Siedliska, a ślady szybów do dziś są widoczne w okolicach Dzierżązna.  

W ten spokojny świat gwałtownie wtargnęła I wojna światowa. Wielu mieszkańców 

regionu zginęło na różnych jej frontach. Świadectwem tego są pomniki, niegdyś dość liczne, 

które spotkać można na północ od Noteci. Jeden z lepiej zachowanych znajduje się na 

przykościelnym cmentarzu w Nowych Dworach. Los innych ilustruje przykład ze Stobna, 

gdzie niegdyś wojenny pomnik, znajdujący się w centrum wsi, został po ostatniej wojnie 
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zamieniony na  kapliczkę. Wielka wojna trwała nad Notecią aż do 1919r. Ziemie te stały się 

teatrem walk Powstania Wielkopolskiego. Do intensywnych starć doszło w okolicach Roska, 

Czarnkowa i Wielenia, gdzie obie strony próbowały przekroczyć linię Noteci. Właśnie 7 

lutego 1919 roku powstańcy zatrzymali, a następnie rozbili główne natarcie wojsk 

niemieckich na przedpolach Roska. Po walkach tych Wrzeszczyna i Rosko pozostały już w 

rękach Polaków.  

Konflikty graniczne podzieliły zgodnie współżyjące dotąd społeczności. Tak jak 

mieszkańcy południowego brzegu Noteci walczyli o jak najdalszy zasięg polskich granic, tak 

mieszkańcy północnej części powiatu bronili dotychczasowego status quo. Z Trzcianki 

wychodziły kontrnatarcia na pozycje powstańców. Obie społeczności próbowały wpływać na 

politykę nie tylko orężnie. Mieszkańcy Trzcinki wysłali do obradujących w Wersalu 

mocarstw list, w którym domagali się pozostawienia przy Rzeszy. Dlatego też właśnie w 

nadnoteckim Krzyżu obrady swe rozpoczęła komisja rozjemcza mająca ustalić przebieg 

granicy polsko-niemieckiej. Ostatecznie stanowić ją miał nurt Noteci. Walki nad Notecią 

dokumentują liczne fotografie znajdujące się w zbiorach czarnkowskiego muzeum, a także 

groby powstańców na cmentarzach w podczarnkowskich i podwieleńskich miejscowościach. 

W Czarnkowie działa również Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 

O dziwo, ów podział regionu na dwie część wpłynął stymulująco na jego gospodarkę. 

Powstały w 1912r.. port na Noteci w Krzyżu stał się jednym z najważniejszych tego typu 

obiektów na pograniczu polsko-niemieckim. Władze niemieckie dbały o to, by pozostałe przy 

rzeszy resztki wielkopolskich powiatów kwitły, co miało stanowić efekt propagandowy, 

wobec borykającej się z problemami, odbudowującej się polskiej gospodarki.  

We wrześniu 1939r. tereny obecnego powiatu położone na południe od Noteci zostały 

zajęte przez Niemców po krótkich potyczkach ze strażą graniczną. W przeddzień agresji 

wysadzony został most na Noteci w Wieleniu. Południowa cześć dzisiejszego powiatu została 

zajęta do 5 września. Niedługo później rozpoczęły się represje wobec polskich mieszkańców 

tych terenów, głównie inteligencji. Ponieważ ziemie te znajdowały się na terytoriach 

wcielonych do Rzeszy, wielu polskich mieszkańców wysiedlono do Generalnej Guberni. 

W tych trudnych warunkach rozwijał się spontanicznie ruch oporu. Początkowo wiele 

niezależnych organizacji zostało w końcu podporządkowanych dowództwu Armii Krajowej. 

Ważną rolę odegrała placówka działająca w Krzyżu, przed wojną należącym do Niemiec, 

która zajmowała się pośrednictwem między Krajem, a obozami jenieckimi znajdującymi się 

na terenie Nowej Marchii. Czarnkowskiej Armii Krajowej większą rolę przyszło odegrać w 
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1945r., kiedy to przejmowała administrację po wycofujących się Niemcach, utrzymując 

porządek aż do wkroczenia Rosjan. 

Jeszcze w roku 1943 ziemie nadnoteckie postrzegane były przez Niemców jako tereny 

niezagrożone działaniami wojennymi. Świadczy o tym ukrycie w okolicach Trzcianki i 

Czarnkowa części eksponatów berlińskiego Niemieckiego Zbioru Samolotów [Deutsche 

Luftfahrtsammlung]. Celem zabezpieczenia go przed zniszczeniem latem 1943r. rozpoczęto 

rozpraszanie muzealiów po całym terytorium Pomorza. W ten sposób dwa samoloty z tego 

zbioru trafiły to Kuźnicy Czarnkowskiej. Trzy inne znalazły się w podwieleńskich Nowych 

Dworach. Dalszy los aeroplanów pozostaje nieznany. Między 1943 a 1945r. mogły być 

przemieszczane, prawdopodobnie jednak cały czas pozostawały zdeponowane na terenie 

Powiatu Noteckiego. Według relacji, niektóre z samolotów zostały po wojnie zajęta przez 

jedno z polskich muzeów. 

Jednak już rok później, pod koniec 1944r., sytuacja zmieniła się diametralnie. Kiedy 

armie niemieckie ponosiły kolejne klęski na Wschodzie, przystąpiono do umacniania granic 

Starej Rzeszy. Jedna z linii obrony, tzw. linia Blüchera biegła wzdłuż Gwdy i dalej od jej 

ujścia do Noteci wzdłuż biegu tej rzeki. Za wyjątkiem okolic zamienionej w twierdzę Piły, 

gdzie istniały bunkry dawnego Przedmościa Pilskiego, tworzyły ją umocnienia polowe. 

Doskonale zachowane ich pozostałości oglądać można na skarpie pradoliny Noteci w 

okolicach Białej, Radolina i Radolinka. Należy do nich również zachowany w idealnym 

stanie schron mający bronić śluzy w Nowym k. Storna. Wobec przewagi Armii Czerwonej, te 

słabo obsadzone fortyfikacje nie zdały egzaminu, podobnie jak i położone kilkadziesiąt 

kilometrów dalej główne umocnienia Wału Pomorskiego. Po krótkich walkach o Czarnków i 

tamtejszą przeprawę na Noteci, między 25 a 27 stycznia Rosjanie przełamali opór Niemców i 

bez większych przeszkód opanowali terytorium powiatu.  

Trwał wówczas exodus ludności niemieckiej. Chaos panował tym większy, że do 

ostatniej chwili władze niemieckie zwlekały z ogłoszeniem ewakuacji: ostatni pociąg 

ewakuacyjny, któremu udało się wyjechać z Trzcianki został zatrzymany przez radzieckie 

czołgi. 

Stosunek do wyzwoleńczej Armii Czerwonej pogarszał się – od entuzjazmu 

związanego z wyzwoleniem, do niechęci, na skutek licznych przestępstw popełnianych przez 

żołnierzy. Jeszcze gorzej na północ od Noteci, gdzie rozciągały się „Przestępcze Niemcy” – 

jak głosił transparent wiszący na moście w Czarnkowie. 

Pierwsze miesiące 1945r. to wysiedlanie Niemców i ponowna kolonizacja tych 

terenów przez osadników z różnych części Polski, w znacznym procencie pochodzących z 
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Kresów wschodnich. Cały czas nie były to tereny bezpieczne. Sytuacja tu przypominała nieco 

dziki zachód: rozległe, słabo jeszcze zaludnione tereny, z nielicznymi placówkami 

administracji polskiej, po których szwendały się niedobitki Wehrmachtu, dezerterzy z Armii 

Czerwonej, czy wreszcie zwykli bandyci. Samym przedstawicielom władzy również daleko 

było od trzymania wysokich standartów moralnych: „[...] Po zaaresztowaniu burmistrza 

P[…] obwodowy Pełnomocnik Rządu Rz.P. [...]wraz ze swymi urzędnikami[...] weszli [...] do 

mieszkania aresztowanego burmistrza i rozpoczęli urzędowanie wynosząc różne paczki.[...] 

Gdy udaliśmy się do mieszkania burmistrza zastaliśmy wspomniane wyżej osoby przy 

kieliszkach i wyciąganiu wszystkich rzeczy na środek pokoju. Każdy wybierał, co mu się 

podobało. Przed domem stał wóz naładowany, a woźnica na zapytanie oświadczył, że rzeczy 

te wiezie do rejonu mieszkania...” [jednego z ucztujących] – pisał w sierpniu 1945r., raport 

Tymczasowego Zarządu Państwowego delegatura w Trzciance. 

I tak Noteć znów stała się granicą dwóch terytoriów, choć tym razem w ramach jednej 

państwowości. Na południe od rzeki zamieszkuje zasiedziała ludność, której genealogia sięga 

przynajmniej XVIII w. Na północy z kolei osiedlili się ludzie pozbawieni własnej małej 

ojczyzny, bądź szukający szansy na nowych terytoriach. Ludzie, którzy ziemie te musieli 

dopiero oswoić. Sytuację zmieniała ustawa samorządowa  z 5 czerwca 1998 roku, która w 

granicach jednego powiatu połączyła ziemie o tak różnych obliczach. 

 Do „ukoronowania” rozwoju technologicznego regionu, miało dojść w czasach PRL. 

Dziś mało kto pamięta, że w niewielkiej miejscowości, położonym opodal Czarnkowa 

Klempiczu, miał powstać kolejny pomnik nowoczesności Polski Ludowej: druga w naszym 

kraju elektrownia atomowa o nazwie „Warta”. Dla tej inwestycji wykupiono grunty - całe 12 

ha. Na terenie, na którym miała ona powstać, wzniesiono już nawet nieco zabudowań. Jednak 

po wybuchu w elektrowni w Czarnobylu a także wobec protestów, do których doszło w 

Wielkopolsce, inwestycję wstrzymano. 

 

VI. Tradycja historyczna 

 Zainteresowania przeszłością lokalną (regionalną) są tak stare, jak sama historia. 

Najstarsze ślady takich zainteresowań na naszym terenie pochodzą z epoki nowożytnej. 

Intensywna kolonizacja, powstawanie wspólnot szukających czy może kształtujących swą 

tożsamość, w połączeniu z upowszechnieniem się pisma – wszystkie te czynniki przyczyniało 

się do rozwoju lokalnego dziejopisarstwa. 

 Z dzisiejszego punktu widzenia najważniejsza dla historiografii regionu okazała się 

tradycja szlachecka, szczególnie rodziny Czarnkowskich. Skodyfikowana dla przyszłych 
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pokoleń w inskrypcji na brązowej płycie, którą na widok publiczny wystawiono w 

Czarnkowskiej kolegiacie. To właśnie treść owej inskrypcji kształtowała wyobrażenia o 

najstarszej historii regionu przez kolejne kilkaset lat: jeszcze dziś można w regionalnych 

opracowaniach bezkrytycznie powtarzane informacje, zaczerpnięte właśnie z czarnkowskiej 

tablicy. 

 Początki nowożytnego regionalnego pisarstwa historycznego datują się na drugą 

połowę XVIIIw. Wówczas w Wieleniu, pod auspicjami Sapiehów działał ksiądz Antoni 

Rontz, autor genealogii wszystkich parafia i kroniki Wielenia, zaś nieco później w 

podtrzcianeckiej Białej działalność naukową prowadził często wspominany w niniejszym 

artykule ksiądz Bocheński, autor szeregu rękopiśmiennych opracowań historii ziemi 

nadnoteckiej i bardziej na północ położonych ziem związanych z Wałczem. Oni to otwierają 

poczet miejscowych historyków regionalistów. Prace tak Bocheńskiego jak i Ronza stały się 

inspiracją dla późniejszych dziewiętnastowiecznych, historyków inicjując badania, które 

rozkwitły w XIX w., owocując pracami Klemma (historia Czarnkowa), Spudego (historia 

Trzcianki), Beheim-Schwarzbacha (najdawniejsze dzieje Wielenia) i ich następców. Ta 

„historiograficzna równowaga”, trwała jednak tylko do zakończenia I wojny światowej. 

Później, znacznie większą aktywność na tym polu wykazywali mieszkańcy terenów 

położonych na północ od Noteci. Najpierw był to efekt propagandowej polityki niemieckiej, 

udowadniającej niezbyte prawa Niemiec do ziem nadnoteckich, później zaś polskiej, która z 

kolei starała się wykazać „prapiastowskość” tych terenów. I jedna i druga historiografia 

podporządkowana polityce, przede wszystkim stworzyła i utrwaliła schematy myślenia o ich 

przeszłości, z których po dziś dzień trudno się wyzwolić. Oczywiście były i dobre strony jak 

rozbudzenie zainteresowań przeszłością regionalną, co miało istotny wpływ na integrację 

złożonych z różnych elementów mieszkańców północnej części powiatu. Inną korzyścią 

płynącą z zaprzęgnięcia historii regionalnej w rydwan polityki było utworzenie regionalnego 

muzeum. 

 Zbiory „starożytności”, pod którym pojęciem rozumiano tak kolekcje archeologiczne, 

jak i złożone z dokumentów, posiadał już z pewnością ksiądz Bocheński, wszak zapalony 

archeolog. Liczba kolekcjonerów wzrosła niepomiernie w XIXw. Autorzy wspomnianych 

opracowań regionalnych często powołują się na należące do nich eksponaty. Jednak zbiory 

takie, łączyła przede wszystkim osoba właściciela, po którego śmierci ulegały one zniszczeniu 

lub rozproszeniu. Pomysł stworzenia regionalnego zrodził się w głowie dyrektora 

wieleńskiego seminarium Beheim-Schwarzbacha, któru dla „muzeum szkoleniowego” 
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pozyskał znaleziska z wykopalisk w Wrzeszczynie (1908r.). Jednak wybuch wojny oraz 

późniejsze zmiany graniczne, spowodowały, że inicjatywa nie zakończyła się sukcesem.  

   Trzcianeckie muzeum powstało na bazie zbiorów pastora Ryszarda Hesslera, który na 

rok przed śmiercią zapisał je miastu. W ten sposób w 1924r. powstało Heimatmuseum des 

Netzkreises. Po śmierci Hesslera kierownikiem muzeum został Carl Schultz, wydawca źródeł 

związanych z dziejami powiatu Noteckiego oraz nauczyciel w miejscowym Gimnazjum. 

Chlubą zbiorów muzealnych były eksponaty archeologiczne oraz zbiory numizmatów. 

Muzeum zawdzięczało je w znacznej mierze mieszańcom miasta i okolic, wśród których 

prowadziło akcję propagandową, mająca uświadamiać im wartość historyczną posiadanych 

przez nich przedmiotów. Do 1945r. w zbiorach Heimatmuseum znajdowało się ponad 5 

tysięcy przedmiotów. Wkroczenie Armii Czerwonej oznaczało zagładę muzeum: przedmioty 

posiadające wartość materialna zostały rozgrabione. Reszta zbiorów została rozproszona 

pośród osób prywatnych. Uratować udało się jedynie zbiory archeologiczne, przekazane zaraz 

po wojnie do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Muzeum zostało reaktywowane po 

wojnie z inicjatywy Wiktora Stachowiaka, którego kolekcja zabytków stała się zaczątkiem 

zbiorów muzealnych. Muzeum działa po dziś dzień będąc najstarszą placówką muzealną na 

ziemiach północnej Wielkopolski. Jego zbiory najlepiej charakteryzuje klasyfikacja 

zgromadzonych w nim eksponatów: zostały one oddzielone na działy: archeologiczne, 

historyczne, etnograficzne, sztuki, rzemiosła oraz szkolnictwo. Przez cały okres powojenny 

muzeum było również ośrodkiem, wokół którego ogniskowały się prace badawcze, zaś stała 

wystawa poświęcona dziejom ziem byłego powiatu trzcianeckiego, dla wielu osób stanowiła 

inspirację do zainteresowania się historią regionu. 

 Uchwała sejmiku oświatowego poznańskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych z roku 

1929 głosiła, że obowiązkiem moralnym wszystkich powiatów trzech zachodnich województw 

jest zakładanie muzeów rodzinnych (regionalnych).Apel ten zbiegł się ze staraniami o 

powołanie placówki muzealnej w Czarnkowie, mającej być niejako odpowiedzą na 

trzcianeckie Heimatmuseum. Rozpoczęto nawet akcje zbierania eksponatów, choć dziś nie 

wiadomo co i w jakiej ilości udało się zebrać. Działające w Czarnkowie muzeum ma jednak 

znacznie młodszą metrykę, bowiem projekt udało się zrealizować po niemal siedemdziesięciu 

latach. Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie zostało otwarte w 1998r.. Mimo to 

zebrało znaczne zbiory, które podzielone zostały na trzy działy: archeologiczny, 

etnograficzny oraz historyczny. Zabytki związane z przeszłością Czarnkowa eksponowane są 

na stałej wystawie. 
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 Do tradycji jeszcze z czasów Beheim-Schwarzbacha nawiązuje ostatnio wieleńskie 

Liceum, które próbuje w swych murach zorganizować Muzeum Ziemi Wieleńskiej. Na razie 

ekspozycje są organizowane w gabinecie historycznym. Są tam eksponowane, między 

innymi, wyniki wykopalisk prowadzonych w okolicach Wielenia. 

To, że nadnotecki regionalizm przeżywa rozkwit musi cieszyć. Bowiem, jak pisał 

wspomniany już ksiądz Bocheński: … Mieszkańcy [tych terenów] zawsze najprzychylniej byli 

nawykli do swej historii, która to pamięć miejsc rodzinnych winna być z natury umiłowana, 

gdyż dowiedzione jest, że z takich właśnie ułomków historia powszechna, jak rzeka – skromna 

na początku, w biegu wzbiera.  
 


