
Historia trudem pisana 

Powstanie miasta 
 Osadnictwo na półwyspie łobżenickim datuje się od bardzo dawna, bo od czasów 
prehistorycznych. Natomiast już we wczesnym średniowieczu powstają tu ośrodki kultu 
chrześcijańskiego: 1079 objawienie Matki Boskiej w Górce Klasztornej i 1141 erygowanie 
parafii na terenie osady łobżenickiej. Są to daty zachowane w tradycji, ponieważ 
dokumentów na ich potwierdzenie nie ma. Na przełomie wieków XIII i XIV, gdy obserwuje się 
pewne ożywienie gospodarcze w północnej Wielkopolsce, osada Łobżenica uzyskuje prawa 
miejskie, jako własność rycerska.  9. II. 1314 roku Władysław Łokietek, używający już wtedy 
tytułu „dux Regni Poloniae” nadał Wincentemu Piotrowicowi prawo lokacji miasta w 
Łobżenicy na prawie magdeburskim. Dokument lokacyjny podkreśla, że nadanie miało 
charakter nagrody za usługi wojenne, jakie odbiorca przywileju świadczył księciu, stanowiąc 
wraz z innymi rycerzami jego gwardię przyboczną. Przywilej nie wytyczał granic miasta, 
wiadomo jednak, że centrum  stanowił czworoboczny rynek, z którego naroży wychodziły 
cztery ulice: dwie z północnych (dziś Krótka i Powstańców), a dwie z południowych (dziś 
Pocztowa i Wyrzyska). Piąta przecinała w połowie pierzeję północną (dziś 1 Maja). Przy 
narożu północno-zachodnim stała rezydencja właścicieli miasta. Granica biegła dzisiejszymi 
ulicami Głowackiego i Dąbrowskiego oraz okalała wzgórze św. Anny, gdzie dochodziła do 
Łobżonki. Przestrzenny układ Starego Miasta Łobżenica zachowała do dnia dzisiejszego. 
Nabycie praw miejskich przyniosło miastu  herb, którym początkowo pieczętowali się 
właściciele, czyli topór z krzyżem. Herb dzisiejszy czyli dzik, znany jest od XVI stulecia. 
Zabudowa miasta była oczywiście drewniana, a mieszkańcy trudnili się rolnictwem i hodowlą. 
W późniejszych wiekach także rzemiosłem i handlem. W latach wojny z Zakonem 
Krzyżackim, a nawet po pokoju toruńskim, w roku 1413 Łobżenica została zniszczona i 
ograbiona przez krzyżaków. Swój rozkwit przeżywała w Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
szczególnie w wieku XVI. 

„Złoty wiek” 
 W wieku XVI miasto przeszło w ręce wybitnego rodu arystokratycznego Krotoskich, 
którzy okazali się troskliwymi i zapobiegliwymi właścicielami. To dzięki nim Łobżenica 
przeżywała swój „złoty wiek”. Andrzej Krotoski kasztelan inowrocławski i wojewoda brzesko-
kujawski pozwolił wygnanym z Czech braciom czeskim osiedlić się w swoich dobrach, m.in. 
w Łobżenicy. Przybyła tu duża grupa braci, szczególnie rzemieślników i kupców, przyczyniła 
się wybitnie do rozwoju miasta. Syn Andrzeja Jan Erazm, znany z działalności reformacyjnej 
członek Jednoty braci czeskich i gorliwy ich opiekun ok. roku 1556 przekazał Jednocie 
kościół farny w Łobżenicy wraz z całym uposażeniem. Pozwolił również osiedlić się w 
mieście luteranom przybyłym z Niemiec i Pomorza. W 1566 roku nadał rzemieślnikom 
przywileje. Za jego rządów Łobżenica stała się największym ośrodkiem miejskim na Krajnie, 
licząc 2250 mieszkańców i płacąc najwyższy spośród miast Krajny podatek, tzw. szos. Po 
śmierci Jana Erazma pochowano w podziemiach fary, jednak po zwycięstwie kontrreformacji, 
trumnę usunięto, ograbiając ją z drogocennych ozdób. Jego syn i następca, Jan uruchomił 
mennicę łobżenicką, gdzie bito drobną monetę, tzw. denara Krotoskich. Następnym z 
dynastii Krotoskich był jego brat Andrzej, a po nim  córka Andrzeja Urszula, którzy 



kontynuowali politykę swoich poprzedników, stawiając na rozwój rzemiosła i handlu.  
Następnie Łobżenica stała się własnością Sieniawskich, a potem Grudzińskich. 

 Miasto rozrasta się i rozbudowuje. Powstała  dzielnica z Nowym Rynkiem, placem 
targowym i ulicami, usytuowana na północ od dzisiejszych ulic Głowackiego i Dąbrowskiego. 
Przybyli tu także szkoccy rzemieślnicy trudniący się sukiennictwem, a w XVII wieku duża 
grupa Ślązaków. Mieszkali w Łobżenicy także liczni Żydzi, jednak większość mieszkańców w 
każdym okresie istnienia miasta stanowili Polacy. Łobżenica stanowi duży ośrodek 
rzemieślniczo-handlowy i odznacza się zamożnością i atrakcyjnością dla przybyszów. Nad 
Łobżonką pracowały dwa młyny, był także folusz,  kilka cegielni, tartak, na obu rynkach 
funkcjonowały ławy kramne i studnie miejskie, istniały dwie szkoły katolicka i protestancka, a 
nad pejzażem miasta górowały wieże kościołów farny, św. Anny i św. Szczepana, bóżnica i 
zbór protestancki. Na Starym Rynku stał okazały ratusz, który spłonął w pożarze miasta w 
1712 roku. Częste pożary i epidemie dziesiątkowały ludność i powodowały powolne 
ubożenie i upadek świetności Łobżenicy. 

Pod panowaniem pruskim 
 W latach przełomowych dla Polaków, tj. w dobie konfederacji barskiej i rozbiorów 
Rzeczypospolitej, latach nieustannych walk, przechodzenia z rąk do rąk, najazdów, kar i 
kontrybucji również Łobżenica odczuła ogólny upadek i zniechęcenie. W 1771 roku miasto 
liczyło jeszcze 1300 osób. W roku następnym już o połowę mniej. Zniszczona i wyludniona 
Łobżenica pragnęła spokoju, dlatego wysłała swoich delegatów na uroczystość złożenia 
hołdu królowi pruskiemu Fryderykowi II do Malborka. Pod władzą pruską utworzono w 
mieście urząd pocztowy III klasy, znajdował się w mieście także urząd celny, garnizon 
wojskowy oraz sąd, co podnosiło jego rangę. Mieszkańcy w tym czasie trudnili się 
rzemiosłem i handlem. Dobrze rozwinięte były takie tradycyjne gałęzie rzemiosła, jak: 
szewstwo, krawiectwo, kuśnierstwo, kowalstwo, ślusarstwo, stolarstwo, bednarstwo i 
kołodziejstwo. Chlubą miasta był browar, z którego Łobżenica słynęła także poza granicami 
Krajny. Rzemiosłem trudnili się Polacy i Niemcy, zaś handlem: wełną, suknem, skórami, 
zbożem i bydłem ludność żydowska. Łobżenica była nadal miastem prywatnym i stanowiła 
klucz majątkowy w skład którego wchodziły oprócz samego miasta: wieś Bługowo, wieś i 
folwark Kunowo, wieś i folwark Luchowo, wieś Piesna oraz wieś i folwark Rataje, a także 
folwarki Łobżonka i Chlebno. Majętność przynosiła duże zyski, głównie z uprawy zbóż, 
hodowli bydła i owiec. W 1833 roku Łobżenica została uniezależniona od właściciela i 
poddana władzom rejencyjnym. Nowe prawo miejskie otrzymała 6. X. 1837 roku. Regulowało 
ono m.in. sprawy podatkowe. W mieście skupiało się wiele urzędów powiatowych, m.in.: 
państwowa adwokatura, urząd podatkowy, urząd lekarza powiatowego, agencje 
ubezpieczeniowe od szkód żywiołowych, na życie i przeciwpożarowa, znajdował się również 
szpital parafialny i miejski oraz więzienie. W Łobżenicy mieścił się również sąd pokoju dla 
powiatu wyrzyskiego, któremu miasto zawdzięcza rozwój gościńców i hoteli, których w 1861 
roku było ok. 30. Istniała szkoła elementarna, w której uczono: religii, historii biblijnej, 
czytania w języku polskim i niemieckim oraz deklamacji, pisania w języku polskim i 
niemieckim, rachunków. Ponadto w klasie wyższej uczono: gramatyki i ćwiczeń w mowie w 
obu językach, rysunków i form geometrycznych, śpiewu, geografii i historii naturalnej. 
Poziom nauczania w katolickiej szkole w Łobżenicy był wysoki, o czym świadczą jej 
absolwenci kształcący się w szkołach wyższych i piastujący wysokie urzędy państwowe. W 
tym czasie miasto znane było z wyrobu dobrych skór – garbarstwo i ich przetwórstwa – 



siodlarstwo, rymarstwo, szewstwo, kuśnierstwo. Rozwijał się handel i przetwórstwo zbożowe 
– młyny, browary. Pod koniec XIX wieku Łobżenica była wciąż jeszcze największym miastem 
Krajny. 

Rozwój gospodarczy i germanizacja 
 Przełom wieków XIX i XX to dla Łobżenicy okres wielkich przemian gospodarczych. 
W mieście pobudowano rzeźnię, gazownię i wodociągi z charakterystyczną dla pejzażu 
Łobżenicy wieżą ciśnień. Rozwijały się transport, poczta, telegraf, telefon, a także sieć 
elektryczna. Z inicjatywy bogatych ziemian: Czapskiego z Dębna, Komierowskiego z 
Nieżychowa i Limburg-Stiruma z Chlebna powstała kolej wąskotorowa, której miejscem 
centralnym z parowozownią główną, warsztatami naprawczymi i zapleczem technicznym 
miała być Łobżenica. Kolejkę budowano w bardzo szybkim tempie. Odcinek Białośliwie-
Nieżychowo-Czajcze-Kruszki-Szczerbin-Łobżenica wraz z odgałęzieniem do Wysokiej 
otwarto uroczyście w lutym 1895 roku. W maju oddano odcinek Łobżenica-Trzeboń-
Liszkowo-Fanianowo-Dębno-Dziunin-Izabela-Witosław. Inne odcinki poza Łobżenicą oddano 
do użytku w latach późniejszych, ostatni w 1905 roku.  W 1911 tabor Wyrzyskiej Kolei 
Powiatowej (bo tak się nazywała całość kolejki wąskotorowej) liczył 11 parowozów, 385 
wagonów towarowych dwuosiowych, 54 wagony czteroosiowe, 7 wagonów osobowych i 10 
specjalnych (wapniarki, platformy, cysterny i bydlęce).  Kolejka powstała głównie po to, by 
przewozić buraki cukrowe z okolicznych plantacji do cukrowni w Rudkach k/Nakła i 
Nieżychowie. 

 W mieście nadal rozwijały się handel i  rzemiosło, cechy jednak i izby rzemieślnicze 
zdominowane były przez Niemców. Oni także założyli spółdzielnię mleczarską. W 1903 roku 
przybył do Łobżenicy ksiądz Leon Raczkowski, który miał swój wielki udział w założeniu 
Banku Spółdzielczego i Spółdzielni „Rolnik”. Były to inicjatywy czysto polskie, ale korzystali z 
nich również pozostali mieszkańcy miasta – Niemcy i Żydzi. Przemysł łobżenicki w XIX wieku 
– to dwa browary, gorzelnia, młyn, tartak parowy, fabryka cygar, cegielnia, mleczarnia, 
rzeźnia, fabryka mebli oraz wytwórnia wyrobów bednarskich. Mimo swego peryferyjnego 
położenia, Łobżenica potrafiła wykorzystać rozwój gospodarczy całej prowincji, wchodzącej 
już wówczas w skład II Rzeszy. Przeobrażenia jakie dokonały się w infrastrukturze 
gospodarczej i przestrzennej Łobżenicy na przełomie wieków XIX i XX zaważyły na 
podstawowych funkcjach miasta – jako centrum handlowo-usługowego – niemal  na całe 
następne stulecie.  Miasto wkroczyło w okres największej w swoich dziejach prosperity 
gospodarczej, która z małymi przerwami trwała do wybuchu I wojny światowej. Lata rozwoju 
gospodarczego Łobżenicy, były także okresem wzmożonej germanizacji. Zabroniono w 
szkołach elementarnych nauki religii w języku polskim. W całej Wielkopolsce przewinęła się 
fala strajków dzieci domagających się nauki religii w ojczystym języku. Protesty te nie 
ominęły Łobżenicy. Najostrzejszy przebieg miały w 1906 roku w szkołach w Łobżenicy, 
Luchowie, Dźwiersznie i Fanianowie. Młodzież z Dębna zrzeszona w kółku śpiewaczym 
śpiewała we dworze „Boże coś Polskę” i „Jeszcze Polska nie zginęła” – pieśni przez 
germanizatorów zakazane. 

 



Powstanie wielkopolskie i świt niepodległości 
 Zbliżała się I wojna światowa, na którą Polacy patrzyli zarówno z niepokojem jak i z 
nadzieją na odzyskanie niepodległości. Organizacje patriotyczne działały w konspiracji. 
Dopiero pod koniec wojny ujawniła się Rada Ludowa, której zarząd tworzyli: Józef Reinholz 
(prezes), Alojzy Żendkowski, Jan Tomczyk, Jan Misiak,  Teofil Bethke (członkowie). 28. XII. 
1918 roku w powiecie wyrzyskim wybuchło powstanie, zwane przez historyków 
wielkopolskim. Wyzwolenie Nakła nastąpiło 1. I. 1919 roku, a już następnego dnia, oddziały 
powstańcze dowodzone przez zawodowych oficerów wyzwoliły Miasteczko Krajeńskie, 
Mroczę, Łobżenicę, Wyrzysk i Wysoką. Niestety, nie udało się utrzymać zdobyczy. Bez 
wsparcia z centrum Wielkopolski, lokalne powstanie w powiecie wyrzyskim było skazane na 
przegraną. Kilkudniowa bitwa o Wysoką, pozostała nierozstrzygnięta. Zginęło w niej dwóch 
łobżeniczan Józef Orliński i Wojciech Kluczka.  

 Powstanie ujawniło kilka wybitnych indywidualności w Łobżenicy, jak: Józef Reinholz, 
Bolesław Grochowski, Anna Jaworska, którzy w latach późniejszych odegrali znaczącą rolę 
w dziejach miasta. Wśród innych wybitnych postaci powstania wymienić należy porucznika 
Teofila Spychałę z Liszkowa. Po ponownym zajęciu miasta przez Niemców, polscy jego 
obywatele przechodzili gehennę. Szykanowani i napastowani przez oddziały niemieckie, na 
wolność musieli czekać aż do traktatu wersalskiego. W styczniu 1920 roku, po 148 latach 
niewoli, powiat wyrzyski w tym Łobżenica doczekały się wolności. W niedzielę 25 stycznia o 
godzinie 11,10 Łobżenica przechodzi pod panowanie polskie. Do miasta wkracza 7 Pułk 
Strzelców Wielkopolskich, którym dowodził porucznik Stanisław Bujakiewicz. 

Dwudziestolecie międzywojenne 
 Dzwony z kościoła św. Trójcy uświetniły wkroczenie polskiego wojska do miasta. 
Przekazanie władzy w polskie ręce dokonało się po południu. Pismem starosty wyrzyskiego 
do przejęcia administracji miasta wyznaczony został Józef Reinholz. On też wraz z 
zarządem łobżenickiej Rady Ludowej przejął władzę z rąk niemieckiego magistratu.  Z chwilą 
przyłączenia Łobżenicy do Polski opuściło ją ok. 50 rodzin niemieckich. W 1923 roku 
Niemców w Łobżenicy było 481. W 1921 roku miasto liczyło 1904 osoby. Większymi 
miastami w powiecie były tylko Nakło i Mrocza. 1931 roku liczba mieszkańców wzrosła do 
2294, a w 1939 roku Łobżenica liczyła 2506 osób. W mieście istniały: komisariat obwodowy, 
sąd powiatowy, poczta, telefon, telegraf. Funkcjonowało połączenie autobusowe przez 
Wyrzysk z Bydgoszczą i położonym poza granicami kraju Złotowem. W mieście znajdowała 
się drukarnia, ochotnicza straż pożarna, szpital miejski, dom dla ubogich, apteka, dwóch 
lekarzy, dentysta, akuszerki i weterynarz.  Kursowały cztery taksówki. Ale stan polskiego 
posiadania daleki był od dominującego. W rękach niemieckich znajdowało się ponad 50% 
przedsiębiorstw handlowych i 40% gospodarstw chłopskich. Wielka własność ziemska, jaką 
była majętność łobżenicka była w rękach hrabiego Limburg-Stiruma. Niemcy mieli też własne 
organizacje społeczno-kulturalne.  

 Dobrze prosperował polski Bank Ludowy, którego nie nadwyrężył nawet kryzys 
gospodarczy. Rozkwit przeżywała  Spółdzielnia „Rolnik”. W 1938 roku powstał Związek 
Rzemieślników Chrześcijan, który liczył 54 osoby, a na jego czele stał Maksymilian 
Wilczyński. Stawiał sobie za cel obronę interesów rzemieślniczych katolików. 



 Wśród polskich organizacji społecznych, które działały w Łobżenicy wymienić warto: 
klub piłkarski  „Pogoń”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, bractwo strzeleckie, które 
nawiązywało do założonego w 1693 roku bractwa kurkowego, oraz Katolicki Związek 
Młodzieży Polskiej. 

Gehenna okupacji hitlerowskiej 
 II wojna światowa, a szczególnie jej początek były dla Łobżenicy okresem 
eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. Bezwzględnej zagładzie zostali poddani 
najbardziej aktywni obywatele miasta. Zginął zamordowany przez niemiecki selbstschutz,  
pierwszy burmistrz wolnej Łobżenicy, aptekarz Józef Reinholz. 11 listopada Niemcy 
zamordowali księży góreckich, łobżenickich i siostry zakonne, oraz kilkudziesięciu cywilów.  
W znanym na Krajnie sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej powstał obóz zagłady dla 
Polaków i Żydów – mieszkańców Łobżenicy i okolic. Komendantem obozu był księgowy z 
młyna, dowódca selbstschutzu Harry Schultz, który za swe ohydne zbrodnie, pełne 
patologicznego okrucieństwa i równie patologicznej nienawiści do Polaków i Żydów, został 
po wojnie osądzony i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. Koronnym świadkiem 
wydarzeń w obozie góreckim był rzeźbiarz ludowy z Liszkowa Jan Topor, który jako jedyny 
ocalał z góreckiej rzezi. Według relacji Topora rozstrzelano 36 osób, w tym 8 Polaków. 
Wśród Żydów w obozie znajdował się 94 letni starzec i troje dzieci w wieku 5-7 lat. Ofiarą 
ohydnej zbrodni padła odznaczona krzyżem Virtuti Militari bohaterska łączniczka powstania 
wielkopolskiego Anna Jaworska z Liszkowa. Została ona rozerwana na rozkaz Harry’ego 
Schultza, przez dziesięciu Żydów, którzy ciągnęli za liny przywiązane do obu nóg ofiary po 
pięciu z każdej strony. Żydzi ci zaraz po zamordowaniu Jaworskiej zostali rozstrzelani. Jedna 
z kobiet tuż nad dołem, w którym miała zostać zakopana, urodziła. Harry Schultz kopnął 
noworodka, aby wpadł do dołu, a matkę zastrzelił. Żydowskim dziewczynom rozkazał 
rozebrać się do naga, po czym szczuł je psami. Kiedy upadły zamordował je.  

 Wydarzenia te opisuje  książka góreckiego księdza Zachariasza Kruży „Swastyka nad 
Górką Klasztorną”. Autor zawarł w niej szczegółowe dane dotyczące zbrodni hitlerowskich 
dokonanych przez łobżenicki selbstschutz. Zginęło 186 osób. Główni wykonawcy tych 
zbrodni poza Harrym Schultzem uszli sprawiedliwości. 

Pod dominacją sowiecką 
 Gehenna łobżeniczan skończyła się 27 stycznia 1945 roku. Do dziś mieszkańcy 
Łobżenicy nazywają ten dzień – w  sposób kontrowersyjny – dniem  wyzwolenia. Chyba 
trudno się dziwić. 31 stycznia odbyło się inauguracyjne zebranie mieszkańców dla wyłonienia 
Komitetu Obywatelskiego stanowiącego zalążek przyszłej Rady Narodowej. Wcześniej, 
decyzją komendanta wojennego, tymczasowym burmistrzem mianowany został Leon 
Nowakowski. 27 lutego wybrano władze miasta. Na stanowisko burmistrza powołano 
ponownie Leona Nowakowskiego. Rajcami zostali: A. Knajdek, S. Kurzawa i S. Zbieralski. 
Wybrano również Miejską Radę Narodową. Wybrani mieli przed sobą trudne zadania, bo 
gmina była bardzo zniszczona. Wznowiono działalność Banku Spółdzielczego, 
wyremontowano tartak, wodociągi oraz rzeźnię. Uruchomiono łącza komunikacyjne, przede 
wszystkim kolejkę wąskotorową, ale także łącza autobusowe. W latach 1945 – 1948 na 
rozkaz sowieckich władz dokonano reformy rolnej, która wśród mieszkańców wzbudzała 
mieszane uczucia. Nie mogli się z nią pogodzić żołnierze konspiracyjnego 



niepodległościowego podziemia, które działało w terenie. Największym  sukcesem 
łobżeniczan z tego okresu było utworzenie liceum ogólnokształcącego, którego pierwszym 
dyrektorem został Hieronim Jaworski. Następny – Paweł  Szczuka rozbudował je i zaopatrzył 
w salę gimnastyczną i odkryty basen. 

 Większych zakładów przemysłowych Łobżenica nie miała i nie ma do dziś. 
Dominowały warsztaty prywatne i spółdzielcze. Handlem zajmowała się Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska, istniały upaństwowione: młyn zbożowy, fabryka mebli, zakład sieci 
elektrycznych, kółko rolnicze, POM Rataje, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, spółdzielnia domków jednorodzinnych. Istotne zmiany zaczęły dokonywać się w 
Łobżenicy za rządów Adeli Jasieckiej w latach sześćdziesiątych. Pobudowano osiedle 
domków jednorodzinnych, położono nowe – asfaltowe nawierzchnie ulic. Powstało   
elektryczne oświetlenie miasta. W1975 roku przynależność administracyjna miasta uległa 
zmianie. Zostało ono przeniesione do nowopowstałego województwa pilskiego. Jako 
jednostkę administracyjną wprowadzono Urząd Miasta i Gminy. Gmina obejmowała 
powierzchnię 187,5 km. kwadratowych, w tym 14% lasów. W 1987 roku w 36 
miejscowościach gminy mieszkało 6865 osób,  w Łobżenicy 2944. Miasto utrzymywało 
łączność komunikacyjną z Bydgoszczą, Chodzieżą, Mroczą, Nakłem, Piłą, Złotowem, 
Więcborkiem, Sępólnem Krajeńskim, Wyrzyskiem, Osiekiem i Wysoką. Znajdował się tu 
Państwowy Ośrodek Wychowawczy z warsztatami dla młodzieży w wieku 15-18 lat. W 
pałacach Chlebna i Dębna utworzono Państwowe Domy Pomocy Społecznej. Najważniejsze 
zakłady przemysłowe to: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Chemiczno-Farmaceutyczna 
Spółdzielnia Pracy „Filofarm”, Nadnoteckie Zakłady Meblarskie, młyn, piekarnia GS-u, 
wytwórnia wód gazowanych, Wielkopolskie Zakłady Gazownicze, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów, Spółdzielnia Pracy „Drzewiarz”,  GS Samopomoc Chłopska i Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Ratajach. Powstały trzy bloki mieszkalne przy ulicy Waryńskiego, 
ośrodek zdrowia i apteka, a  pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęły powstawać trzy osiedla 
domów jednorodzinnych: Słoneczne, Leśne i Nad Rzeką.  

                                     Nowa Polska i wielkie nadzieje      
 W 1990 roku zaczął się nowy etap historii Łobżenicy znaczony przemianami 
gospodarczymi i politycznymi w niepodległej już III Rzeczpospolitej. Miasto przekroczyło 
magiczną liczbę 3000 mieszkańców, w gminie mieszka ich ok. 10000. W Łobżenicy w tym 
okresie pobudowano: nowoczesną halę sportową, okazałe gimnazjum, które bardzo dobrze 
wpisuje się w charakter urbanistyczny miasta i kompleks boisk dla dzieci i młodzieży „Orlik”. 

 Wybrane w sposób demokratyczny władze walczą dziś z problemami odmiennymi niż 
„za komuny”. Zmorę mieszkańców Łobżenicy stanowi bezrobocie i ubóstwo, które dotyka 
14% społeczeństwa. Ubóstwem dotkniętych jest 176, a bezrobociem  145 rodzin. Jest to 
dużo. Szkoda, że nie ma innej możliwości walki z tymi plagami, jak tylko mocno 
rozbudowana opieka społeczna. 

 Lata XXI wieku – to dla Łobżenicy okres bardzo kosztownych, ale 
niezbędnych inwestycji. Burmistrz Eugeniusz Cerlak z unijną pomocą finansową kanalizuje 
gminę, buduje nowe wodociągi i oczyszczalnie ścieków. Przeprowadzono renowację kilku 
głównych zabytków, m.in.: dawnego zajazdu pocztowego z XVIII wieku, o którego odbudowę 
zadbał proboszcz łobżenicki ks. prałat Lucjan Wiśniewski, barokowego kościoła pw. Św. 
Trójcy, odrestaurowanego przez dziekana łobżenickiego ks. Karola Glesmera, gazowni, w 
której powstał supermarket SPAR – własność prywatnego przedsiębiorcy Krzysztofa Czyża. 



Ze środków gminy i dotacji unijnej przebudowano wieżę ciśnień na wieżę widokową, oraz 
wyremontowano budynek szkoły podstawowej, tzw. „małej szkoły”, która dziś jest siedzibą 
Gminnego Centrum Kultury.  Na jubileusz 700-lecia lokacji miasta, który przypadnie w 2014 
roku, planuje się rewitalizację zabytkowego centrum Łobżenicy i pobudowanie ulic, na 
osiedlach, które na ten „luksus”  czekały  ponad 20 lat.     
 Gmina Łobżenica jest gminą rolniczą, ale posiada niezwykle piękne tereny, które przy 
zaangażowaniu prywatnych inwestorów, mogłyby być zagospodarowane dla potrzeb 
turystycznych. Nieśmiało rozwija się agroturystyka. Nad jeziorem Luchowskim znajduje się 
zagospodarowany przez państwo Tomaszewskich ośrodek wczasowy „Malwa”. Na wschód 
od Łobżenicy, na skraju gminy, w okolicy miejscowości Dźwierszno leży przepiękne jezioro 
Stryjewskie, a nad nim zaniedbane przez gminę tereny sportowo-rekreacyjne w Gródku 
Krajeńskim. Domki letniskowe, znajdujące się w sosnowym lesie, gdzie czyste powietrze 
pachnie  żywicą, tworząc element swoistego dla Gródka mikroklimatu, są własnością 
prywatną mieszkańców gminy.                                         
           W planach perspektywicznych istniała koncepcja utworzenia obszaru 
chronionego krajobrazu w dolinie Łobżonki. Dziś stało się to faktem. Rejon Łobżonki 
zaliczany jest do III kategorii turystycznej. Jest to obszar o wyjątkowo malowniczym 
krajobrazie. W bezpośrednim sąsiedztwie doliny Łobżonki na północ od Łobżenicy znajduje 
się pomnik przyrody, dąb szypułkowy o 5 metrowym obwodzie, na południe zaś od miasta 
zabytkowy park krajobrazowy w Liszkowie. Równie ciekawy park z dobrze zachowanym 
kompleksem pałacowym znajduje się w Chlebnie. Wśród miejscowej ludności krążą o nim 
liczne legendy. Zabytkowymi, o pięknej architekturze pałacem i kościółkiem poszczycić się 
może Dębno, a pośród góreckich dębów stoją od kilku wieków kościół z 
siedemnastowiecznym,  pięknie ozdobionym wnętrzem i klasztor – miejsce  często 
odwiedzane przez pielgrzymów.         

Rzeka Łobżonka, prawy dopływ Noteci, nadaje się  do uprawiania wodniactwa, 
chociaż pływanie nią wymaga dużej wprawy. Ma ona bowiem w biegu środkowym i 
częściowo dolnym mocno meandryczny charakter. Atrakcyjności miastu i okolicy dodają 
faliste formy krajobrazu polodowcowego i liczne jeziora, niektóre na pół dzikie. Przyszłość 
Łobżenicy w Unii Europejskiej zależeć będzie także od rozwoju wszelkich form turystyki i 
wypoczynku, organizowanych w wolnorynkowym systemie gospodarczym. 

Zakończenie 
 Różne były koleje losu naszego państwa. Trudna jego historia. Przechodziło z rąk do 
rąk silniejszych i bardziej zaborczych państw ościennych. Bywało marionetką, którą 
manipulowali wielcy tego świata. Za słabość płaciło cenę niewyobrażalnie wielką, a jednak 
jego bogactwo nie wyczerpało się. Dzieje Łobżenicy, miasteczka nieliczącego się w skali 
kraju, miasteczka śmiesznie wręcz małego, pokazują dlaczego. Wstrząsy i zakręty historii 
przeszły i przez nie, a ono przetrwało, bo ludzie tu żyjący przez pokolenia trudzili się, aby je 
zachować. Nie dla wielkich spraw toczących się gdzieś tam w świecie, a dla siebie. Tu żyli, 
tu pracowali, w codziennym szarym trudzie i tu schodzili ze sceny życia niezauważeni przez 
nikogo, przez nikogo nierozpoznani, przez nikogo z wielkich niedostrzeżeni.  Nieanonimowi 
tylko w oczach Boga.          
 I stąd tytuł tego krótkiego zarysu. 

         Lucyna Kirschenstein 
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