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Przez pagórki i doliny 
wyrzyskiej gminy

Gmina Wyrzysk leży na 
północnych krańcach 

województwa wielkopolskiego. 
Jest to część Wysoczyzny 
Krajeńskiej. Południową 
granicę gminy Wyrzysk 

wytacza rzeka Noteć, do której 
wpada Łobżonka, przebijająca 
się przez górujące nad rozległą 
Pradoliną Noteci malownicze 
wzgórza morenowe. Jedno z 

nich – Dębowa Góra sięga 192 
metrów nad poziomem morza i 
jest najwyższym wzniesieniem 

Krajny. Ponad 60% 
powierzchni gminy zajmuje 

strefa krajobrazu chronionego.

Przedstawioną poniżej trasę „Skarbów kultury i przyrody mojej wsi”, 
zatytułowaliśmy „Przez pagórki i doliny wyrzyskiej gminy”.

„Przez pagórki i doliny wyrzyskiej gminy”
Start: przystanek PKS – miejscowość Dąbki

Meta: Dębowa Góra (dla wielbicieli dalekich wędrówek Śluza nr 11 na Noteci „Krostkowo”)
Trasa pieszo-rowerowa Wyprawę w poszukiwaniu „Skarbów kultury i przyrody” zaczynacie 

na przystanku PKS w miejscowości Dąbki. Z przystanku 
wyruszacie drogą asfaltową, najpierw prosto, następnie w lewo 

(około200m). Dochodzicie do bramy pałacu w Dąbkach, o którym 
często się mówi, że jest pałacem „w kostiumie francuskim” ze 

względu na podobieństwo do francuskich rezydencji XVII stulecia. 
Pałac został zaprojektowany przez poznańskiego architekta 
Mariana Cybulskiego, a wzniesiony w 1872 r. dla Ignacego 
hrabiego Bnińskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej od 1 

grudnia 1940 r. do czerwca 1942 r. w pałacu mieścił się oddział 
robotniczy jeńców brytyjskich, którym szerokiej pomocy udzielała 
ludność polska. Pałac w Dąbkach jest dziś w prywatnych rękach. 

Obiekt położony jest z dala od hałasu, w malowniczym parku. Jest 
idealnym miejscem dla organizowania przyjęć. 
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Po wyjściu z parku pałacowego skręcacie w lewo obok 
przydrożnej kapliczki. Drogą asfaltową dochodzicie do 

obeliska upamiętniającego Bitwę pod Dąbkami z 1431 r. 
(około 560m) 

Zwycięstwo pod Dąbkami – Kraków, ówczesna stolica Polski, 
uczcił biciem w dzwony i oświeceniem miasta. 

W katedrze na Wawelu obok 52 chorągwi krzyżackich 
spod Grunwaldu, zawieszono również 4 chorągwie inflanckie 

zdobyte pod Dąbkami. Dąbki 1431 r to drugie co do 
wielkości, zaraz po Grunwaldzie, zwycięstwo nad 

Krzyżakami w historii Polski. 14 września 2010 r. na polach 
dąbkowskich odbyła się inscenizacja Bitwy Polsko-
Krzyżackiej „Dąbki 1431 – Mały Grunwald”. Celem 

inscenizacji było przypomnienie wydarzeń historycznych
z 1431 r. 
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Z miejsca bitwy skręcacie w lewo i udajecie się drogą asfaltową 3 km do mostu na 
Łobżonce w Osieku nad Notecią. 

Przechodzicie przez most i 
dochodzicie do figury Chrystusa 
(200m), skręcacie w lewo drogą 
asfaltową i docieracie do drogi 
betonowej, która prowadzi do 

przepławki na Łobżonce (500m).
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Przepławka – jest budowlą rzeczną 
stosowaną przy zaporach wodnych, 

mającą za zadanie umożliwić rybom w 
okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki. 

Jest to układ basenów ustawionych na 
różnych poziomach, tworzących system 

stopni, oddzielonych ściankami z 
zamykanymi otworami. 

Wracacie tą sama drogą do figury Chrystusa i skręcacie w lewo. 
Po 300 m dochodzicie do Muzeum Kultury Ludowej. 
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Na początku lat 70. XX wieku na wzgórzu morenowym niedaleko Osieka, 
podczas pobierania piasku w piaśnicy, przypadkowo odkryto cmentarzysko 

kultury pomorskiej z V w p.n.e. Prace wykopaliskowe na pradziejowej nekropolii 
prowadzili archeolodzy związani z Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Po 

zakończeniu badań utworzono tu Rezerwat Archeologiczny. Zabytki 
archeologiczne pozyskane przez badaczy podczas wykopalisk eksponowane 

są w trzech odrębnych pawilonach. 

W celu uatrakcyjnienia turystycznego tego obszaru poszerzono ekspozycję 
pradziejową o unikatowe przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego 
Krajny. Obecnie etnograficzny skansen w Osieku jest jedną z najbardziej 

atrakcyjnych ekspozycji muzealnych w Wielkopolsce. Zajmuje powierzchnię 13 
hektarów, na której można obejrzeć zrekonstruowaną dawną osadę wiejską z 

obszarów Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej. Miedzy zagrodami pasą się owce i 
kozy, co potęguje wśród gości skansenu wrażenie obcowania z „żywą” wioską. 

Muzeum Kultury Ludowej – jest miejscem licznych imprez 
folklorystycznych, prezentujących dawne zwyczaje i obrzędy.
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Po przejściu 1km ulicą Dworcową dochodzicie do skrzyżowania z ulica Wyrzyską, w którą skręcacie. Podziwiacie 
wiekowe dęby i kasztanowce. 

Kasztanowiec biały – obwód 261 cm

Dąb szypułkowy – obwód 468 cm

Dochodzicie do skrzyżowania ulicy Wyrzyskiej z ulicą XX-lecia (250m). Idziecie dalej do rozwidlenia 
dróg. Tam skręcacie  w lewo do ulicy Dębowej. Dochodzicie do ścieżki rowerowej, biegnącej dnem 
wąwozu (350m). Po wyjściu z wąwozu spotykacie ścieżkę odchodzącą w lewo, z której rozciąga się 

piękny widok na Pradolinę Noteci ( 270m).
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Docieracie do skraju lasu (450m) - skręcacie w lewo i dochodzicie do leśnej dydaktycznej ścieżki 
rowerowej „Dębowa Góra”(około 750m). Udajecie się trasą rowerową do Rezerwatu „Zielona Góra” 

(1700m) 

Po drodze mijacie pomnik przyrody. Jest to jarząb brekinia o obwodzie 118 cm.
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Tutaj odpoczywacie. Obecnie znajduję się tu zadaszona wiata. Natomiast pod koniec XIX wieku i do pięćdziesiątych lat  XX wieku było tutaj miejsce 
cotygodniowych niedzielnych spotkań wielu rodzin z Osieka, które określano mianem 

„Tanzplatz”. Odbywały się tu zabawy taneczne.

Następnie wyruszacie dalej szlakiem rowerowym na Dębową Górę – najwyższe wzniesienie Krajny, 
sięgające 192 m n.p.m.  (3150m).

Po drodze mijacie kobierce konwalii majowej, konwalii dwulistnej i zawilca gajowego (szkoda, że 
kwitną tylko wiosną). Czasami możecie spotkać sarny, tak liczne w tych lasach oraz sporadycznie 

jelenie, nawet białe. 
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Jeżeli jesteście bardzo zmęczeni możecie zejść z Dębowej Góry żółtym szlakiem do Bakowa i tu 
zakończyć trasę.(3200m). Dla spragnionych wrażeń proponujemy dalszą wędrówkę lub 

przejażdżkę rowerową drogą asfaltową do Krostkowa, gdzie można zobaczyć Kościół p.w. św. 
Mikołaja (2000m).

Do najcenniejszych zabytków tego kościoła należą: granitowa Kropielnica z XIII/XIV w.
późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem oraz XIV-wieczna rzeźba św. Anny Samotrzeciej, której 

kult był żywy przez stulecia. Na uwagę zasługuje również renesansowa monstrancja wieżyczkowa z drugiej ćwierci 
XVII w. (druga zachowana znajduje się w Częstochowie).
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Z Krostkowa udajecie się drogą asfaltową do Bąkowa (2800m), a stamtąd drogą polną przez Łąki 

Krostkowskie do stopnia wodnego „Krostkowo” na rzece Noteć (3550m).

Śluza nr 11 jest unikatem w skali europejskiej i jedynym tego typu na rzece. Śluza jest budowlą typu 
ziemno-faszynowego. Posiada dwuskrzydłowe stalowe wrota, które są zamykane i otwierane ręcznie. 
Oprócz śluzy jest jeszcze jaz piętrzący wodę . Reguluje on w tym miejscu różne poziomy wód Noteci o 
około 40 cm. Wszystkie urządzenia śluzy i jazu pochodzą z lat 1912-1914. Są objęte ochroną prawną i 

zostały wpisane do rejestru zabytków. 
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Tutaj kończycie wyczerpującą wędrówkę „Przez pagórki i doliny wyrzyskiej gminy”
Dobra rada- trasę podzielcie na dwa lub trzy dni. My tak zrobiliśmy! -Przystanek PKS Dąbki – krzyżówka Dąbki –pałac w Dąbkach - 200 m

-brama pałacu – obelisk – 560 m
-obelisk – most na rzece  Łobżonka – 3000 m
-most na Łobżonce – figura Chrystusa – 210 m
-figura Chrystusa – śluza (przepławka) na Łobżonce – 500 m (2x)
-figura Chrystusa – skansen – 300 m
-skansen – skrzyżowanie ulicy Dworcowej z ulicą Wyrzyską – 1000 m
-skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Wyrzyską – skrzyżowanie ul. Wyrzyskiej z 
ul. XX lecia – 250 m
-skrzyżowanie  - początek ścieżki rowerowej – 350 m
-początek ścieżki rowerowej – wąwóz do góry – 270 m
-wąwóz – skraj lasu – 450 m
-skraj lasu – początek ścieżki dydaktycznej – 750 m
-początek ścieżki dydaktycznej-rezerwat „ Zielona góra” – 1700 m
- „Zielona góra” – Dębowa góra – 3150 m
-Dębowa góra – żółty szlak do Bąkowa – 3200 m
-Bąkowo – kościół Krostkowo – 2000 m
-kościół Krostkowo – przejazd kolejowy Bąkowo – 2800 m
-przejazd kolejowy Bąkowo – śluza nr 11 na Noteci- 3550 m.
Długość trasy: Dąbki – Bąkowo 16390 m, a Bąkowo – śluza nr 11 
„Krostkowo” 8350 m. 
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Podczas opracowywania trasy „Przez pagórki i 
doliny wyrzyskiej gminy”  korzystaliśmy z 
następujących źródeł:

• Biuletyn  „Gmina Wyrzysk zaprasza” - Agencja 
Promocyjna „Punkt S”. 

• Bitwa pod Dąbkami, tekst : Roman 
Chwaliszewski, opracowanie plastyczne 
Małgorzata Fijałkowska.  

• Wikipedia, wolna encyklopedia.

• Program „ENDOMONDO”.

Pod kierunkiem następujących nauczycieli:

Marii Dury, Iwony Niemczyk, Cezarego Białczaka i Dariusza Bąka 
swój wkład w opracowanie i realizację powyższej trasy mieli:

Julia Biernacka, Julia Golla, Daria Grzeszczak, Patryk Guza, Zofia 
Kociniewska, Paulina Lewandowska, Wojciech Lewandowski, 
Aleksandra Regulska, Michalina Wiśniewska.


