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                9 lutego 1314 r. Władysław Łokietek nadał Wincentemu Piotrowiczwi Pałuce herbu Topór 
prawo lokacji miasta Łobżenica na prawie magdeburskim.  

                Nasza miejscowość leży w centrum historycznej Krajny i istniała już w XII wieku ponieważ 
od 1 września 1143 roku była siedzibą parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jej korzystne 
położenie przy szlakach handlowych z Poznania do Gdańska i Kołobrzegu stało się ważnym 
czynnikiem w historii miasta. Miejscowość często nawiedzały kataklizmy – zarazy, pożary oraz napady 
grabieżcze. Mimo tego miasto zawsze podnosiło się gospodarczo.  

                Krzyżacy napadali na mieszkańców w 1327r., 1413r., 1431r. i 1455r. W połowie XVI w. 
Krotoscy przejęli posiadłości łobżenickie od Pałuków. Andrzej Krotoski pozwolił osiedlić się braciom 
czeskim w Łobżenicy i utrzymywał ich szkołę. Jan Erazm Krotoski w 1556r przekazał kościół farny 
wyżej wymienionym braciom. Do miasta za jego zgodą przybywali Luteranie i Szkoci. Zarówno jedni, 
jak i drudzy byli kupcami i rzemieślnikami. Wówczas powstała parafia protestancka. Dzięki dobrym 
warunkom, jakie otrzymali osadnicy, powstała druga część miasta zwana Małym Gdańskiem. 
Łobżenica w tym czasie stała się głównym miastem Krajny. Liczba mieszkańców była podobna do 
dzisiejszej tj. ponad 3 tysiące.  

                Na przełomie XVI i XVII w. pracowało 178 rzemieślników, a mieszkańcami byli Polacy, 
Niemcy, Żydzi, Czesi oraz Szkoci. Ludność tak zróżnicowana żyła i pracowała w zgodzie, co miało 
wpływ na rozwój miasta i dobrobyt mieszkańców. Krotoscy na początku XVII w. założyli mennicę, w 
której bito denary i ternary.  

                Nowy właściciel miasta Mikołaj Sieniawski oddał farę katolikom, a braciom czeskim 
przekazał kościół św. Anny. On także zapewnił miastu dalszy rozwój gospodarczy. Kolejnym 
właścicielom Łobżenicy i okolicznych miejscowości byli Grudzińscy, Władysław Łącki, którzy 
rozszerzyli przywileje umożliwiające rozwój rzemiosła i handlu. Towarem znanym było sukno, piwo, 
koronki.  

                Na terenie miejscowości pracowali: szewcy, sukiennicy, farbiarze, kuśnierze, garbarze, 
kołodzieje, bednarze, tokarze, siodlarze, stelmachowie, krawcy, kapelusznicy, browarnicy, młynarze, 
sklepikarze, oberżyści i inni.  

                Pod koniec XVII w. ewangelicy otrzymali zgodę na budowę zboru. Kolejnym dobrym 
gospodarzem był Józef Stefan Radoliński. W XVIII w. miasto nawiedziły trzykrotnie pożary, które 
zniszczyły zabudowania, a liczba ludności w 1771r. zmalała do 1390 mieszkańców. 

                Po pierwszym rozbiorze Polski  w 1772r. Łobżenica dostała się ponownie pod panowanie 
Prus. Wiridiana Radolińska sprzedała Łobżenicę w 1793r. gen. Wojsk Polskich hr. Stanisławowi 
Rydzyńskiemu. Po dwóch latach klucz łobżenicki przejął hr. Franciszek Ignacy Schafgotsch-Łochocki 
– był on właścicielem do 1820r. kiedy to za długi posiadłości łobżenickie zabrał Sąd Ziemski w Pile. 
Szlaki kolejowe omijały z dala miasto, co niekorzystnie wpływało na rozwój gospodarki. Dodatkowym 
nieszczęściem był pożar 1819r., który spowodował olbrzymie straty zarówno w zabudowie miasta, jak 
i dokumentacji miejskiej.  

                W XIX w. działały dwa browary, gorzelnia, młyn, tartak, cegielnia, fabryka mebli, cygar oraz 
mleczarnia i rzeźnia. Istnienie w mieście Sądu Powiatowego oraz zapotrzebowanie na nowy sprzęt 
rolniczy wielkich gospodarstw ziemskich, wpłynęło na rozwój gospodarczy. Szczególne zasługi mieli 
burmistrzowie Genschmer i Schuelke. Właściciele ziemscy powołali spółkę akcyjną Wyrzyskie Koleje 
Powiatowe – pierwsze pociągi kolejki przejechały 21 lutego 1895r. Na przełomie XIX i XX w. oddano 
do użytku wiele budowli, np.: szkoły katolicką, ewangelicką, żydowską, wieżę ciśnień, wodociągi, 
gazownię, rzeźnię, szpital, pocztę i młyn.  

                Polacy organizowali się w czasie zaborów w różne kółka i stowarzyszenia. Aktywnie brali 
udział w powstaniach narodowych i u boku Napoleona. Np. : Franciszek Jerzy Łakiński, który otrzymał 
Krzyż Virtuti Militari i Legię Honorową. Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie przywróciło 25stycznia 



1920r. Łobżenicę Polsce. W okresie międzywojennym polskie instytucje gospodarcze, handlowe i 
finansowe się umacniały. Należy podkreślić duży wpływ ks. Leona Raczkowskiego oraz Franciszka 
Byczka. W miarę zgodne współżycie Polaków, Niemców i Żydów skończyło się zaraz po wybuchu II 
wojny światowej, która unicestwiła wszystkich Żydów, wielu Polaków, także i Niemców. 27 stycznia 
1945r. ponownie miasto wróciło do Polski. Niemcy opuścili Łobżenicę przed i po wyzwoleniu. W czasie 
PRL-u w miejscowości rozbudowano szkoły, urząd, mleczarnię, pobudowano bloki mieszkalne, 
ośrodek zdrowia, wyasfaltowano wiele ulic. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe, dom handlowy 
„Bartek”.  

                W 1989r. pożegnaliśmy socjalizm. W tym okresie nastąpiły liczne zmiany. Powstało wiele 
placówek handlowo-usługowych, hala sportowa, gimnazjum, dom kultury, boisko „Orlik”, rozbudowano 
wodociągi i kanalizacje oraz przeprowadzono gazyfikację miasta. Odbudowano gazownię, gdzie 
mieści się market SPAR. Ostatnio oczyszczono staw młyński i nad nim wyłożono polbrukiem alejkę 
spacerową. Powstało wiele nowych chodników i ulic.  
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