
DDziedzictwo i Kutura małych Ojczyzn
w POWIECIE CZŁUCHOWSKIM

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007 - 2013.



T„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim - remont 
zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej 
Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do 
celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu” projekt 
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8 Lokalna Infrastruktura 
podstawowa Poddziałanie 8.1.2 Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.2 
Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Beneficjent: Gmina Czarne – Lider projektu
Partnerzy projektu: Gmina Miejska Człuchów, Gmina Człuchów, Miasto i Gmina 
Debrzno, Gmina Koczała, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica
Czas realizacji projektu: od 2 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku
Koszt całkowity: 4 206 070.30 zł 
Koszt kwalifikowalny: 3 990 941.93 zł
Kwota dofinansowania: 3 392 300.62 zł

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu człuchowskiego oraz 
nadanie remontowanym obiektom nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. 
Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie budowlanych prac remontowych 
oraz konserwatorskich w zabytkowych obiektach sakralnych w następujących 
miejscowościach powiatu człuchowskiego:
1. Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem 
    – Gmina Czarne,
2. Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Człuchowie – Gmina Miejska Człuchów,
3. Kościół p.w. św. Trójcy w Polnicy – Gmina Człuchów,
4. Kościół  p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Debrznie 
    –  Miasto i Gmina Debrzno,
5. Kościół fil. p.w. św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie – Gmina Koczała,
6. Kościół p.w. św. Anny w Przechlewie – Gmina Przechlewo,
7. Kościół p.w. M.B. Częstochowskiej w Przechlewie – Gmina Przechlewo,
8. Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Brzeziu – Gmina Rzeczenica,
9. Kościół fil p.w. św. Marcina w Pieniężnicy -  Gmina Rzeczenica,
10. Kościół p.w. św. Marcina w Gwieździnie – Gmina Rzeczenica,
11. Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie – Gmina Rzeczenica,
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Dzięki realizacji projektu obiekty wpisane do rejestru zabytków, które stanowią 
wyjątkowe dziedzictwo kulturowe powiatu człuchowskiego przyczynią się do:
• wzrostu liczby osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego poddane ochronie;
• rozwoju turystyki na terenie wszystkich gmin powiatu człuchowskiego 
a tym samym do lepszego wykorzystania zabytków do celów edukacji, kultury  
i zwiększenia atrakcyjności turystycznej gmin objętych projektem;
• organizowania przez partnerów projektu imprez kulturalnych i edukacyjnych, 
dla mieszkańców oraz turystów takich jak: festiwal muzyki instrumentalnej  
i dawnej oraz wystawy prac wykonanych w ramach plenerów artystycznych;
• poprawy więzi społecznych ludności zamieszkującej powiat człuchowski 
oraz projekt z nim komplementarny tj: „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” 
w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach 
Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów 
kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej”. Oba projekty maja 
opracowane wspólne i spójne szerokie programy wykorzystania obiektów do 
celów edukacji i kultury.

Na obszarze powiatu człuchowskiego wyróżniającego się oryginalnością, 
wielokulturowością, stanowiąca mieszankę dziedzictwa polskiego w tym 
kaszubskiego, niemieckiego, ukraińskiego i kresowego, na którym obecna jest 
taka ilość zabytkowych kościołów, malownicze tereny i gościnność mieszkańców 
zaplanowano atrakcje mające na celu promocję tego terenu.

W ramach „Programu wykorzystania obiektów objętych projektem pt: „Dziedzictwo 
i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych 
obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, 
Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów 
kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu” do celów kultury  
i rozwoju turystyki w regionie na okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu” 
realizowane będą m.in.:
• Utworzenie szlaku turystycznego pn. „Historyczny trakt zabytkowych obiektów 
sakralnych na terenie powiatu człuchowskiego”;
• Wycieczki i tematyczne zajęcia z historii związane z danym obiektem sakralnym 
i regionem, na którym się znajduje;
• Organizowanie wydarzeń artystycznych takich jak: 
• festiwal muzyki instrumentalnej i dawnej ze szczególnym uwzględnieniem 
organ, które znajdują się w zmodernizowanych kościołach;
•plenery artystyczne i wystawy w formie malarskiej, rysunkowej czy rzeźbiarskiej.

Zwiedzanie obiektów jest możliwe od 15 maja do 15 października każdego roku 
w dniach: czwartek 12:00 – 16:00 / piątek12:00 – 16:00 / sobota 10:00 – 14:00

43

GGmina Czarne leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. 
Przez teren gminy przebiegają szlaki komunikacyjne mające charakter regionalny 
i lokalny. Są to głównie trasy wojewódzkie nr 201 Gwda – Barkowo i 202 
Czarne – Rzeczenica. W południowej części gmina Czarne przylega do trasy 
krajowej nr 22 zwanej popularnie „berlinką”. Przez teren gminy przebiega linia 
kolejowa Chojnice – Człuchów – Czarne – Szczecinek. Czarne będące siedzibą 
Urzędu Miasta i Gminy znajduje się w odległości 20km od Szczecinka, 35km od 
Człuchowa i 50km od Chojnic. Czarne położone nad rzeką Czernicą, dopływem 
Gwdy otoczone jest otwartym od wschodu i południa pierścieniem lasów.

Gmina Czarne, korzystając ze wsparcia funduszy europejskich przeprowadziła 
prace remontowe i konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Czarnem. Obiekt ten został wpisany do rejestru 
zabytków 20.02.1959 roku.

Początki kościoła w Czarnem są trudne do ustalenia. Pierwsza wzmianka  
o istnieniu kościoła pochodzi z 1395 r. Można mieć pewność, że w tym czasie 
istniały kościoły tak w Czarnem jak i w Sokolu. Kościół w Czarnem był wtedy filią 
kościoła w pobliskim Sokolu. Kościół w Sokolu wydaje się być starszym aniżeli 
kościół w Czarnem. Wielki Mistrz Krzyżacki nadając 19 czerwca 1395 r. przywilej 
lokacyjny miejscowości Czarne łączy obydwa kościoły i wyraźnie napomina,  
że kościół w Sokolu ma być parafialnym a czarneński jego filią.

Do kościoła parafialnego w Sokolu, kościół czarneński należał do roku 1617.  
W okresie reformacji został przejęty przez protestantów i użytkowany przez nich 
w latach 1550 – 1596. W roku 1617 arcybiskup Jan Gembicki ustanowił parafię  
w Czarnem z siedzibą nowego dekanatu, przyłączając kościół w Sokolu jako filialny.
W roku 1824 drewniany kościółek w Sokolu spłonął doszczętnie. Nigdy go już 
nie odbudowano.

Gmina Czarne
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Dekretem biskupim z roku 1836 rozwiązana została dotychczasowa gmina 
kościelna w Sokolu i przyłączona do Czarnego.

W roku 1645 w czasie konfliktu protestantów z katolikami doszło do zdewastowania 
kościoła w Czarnem. W roku 1686 zlikwidowano dekanat czarneński z powodu 
małej ilości wiernych. 

Pierwszy kościół w Czarnem został zniszczony. Odbudowany w latach 1645 – 
1646 uległ spaleniu w 1653 roku i ponownie wzniesiony w roku 1673. Po kolejnym 
pożarze kościół został odbudowany w latach 1720 – 1721. 

Po raz kolejny spłonął w roku 1755. Obecny kościół pochodzi z roku 1756, 
konsekrowany w 1757. Na chorągiewce wiatrowej na dachu nawy widnieją daty 
1673, 1720, 1756 potwierdzające lata budowy kolejnych świątyń. Jak z tego 
wynika miasto Czarne ucierpiało podczas wielu pożarów.

Według kronik paliło się tu w latach 1624, 1630, 1655, 1693, 1719, 1730, 1753, 
1755, 1863, 1890. Najstarsze historyczne budowle zostały przez to zniszczone. 
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest budowlą 
jednonawową o konstrukcji szachulcowej na fundamentach z kamienia polnego 
z murem wypełniającym z cegły z wydzielonym węższym od nawy zamkniętym 
trójbocznie prezbiterium. Wieża (dzwonnica) od zachodu wtopiona jest w połacie 
dachu. Bryła świątyni zbudowanej w stylu barokowym wyciągnięta jest na osi 
wschód – zachód. Przy północnej ścianie kościoła znajduje się zakrystia zaś 
przy południowej ścianie nawy kruchta z dachem pulpitowym.

Stropy drewniane, belkowe w nawie, w prezbiterium i kruchcie z fasetą  
i podsufitką z desek pomalowanych na biało. Nad nawą i prezbiterium znajduje 
się dwuspadowy dach przykryty gontem.

Posadzka ceglana przywrócona po remoncie i zabezpieczona środkami chemicznymi 
przed pyleniem. 

Dwukondygnacyjna wieża kościoła zwieńczana jest baniastym, barokowym 
hełmem z prześwitową latarnią przykrytą odrębnym hełmem baniastym.
Dzięki realizacji projektu budynek kościoła został całkowicie odnowiony  
i wyremontowany. 
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Prace konserwatorskie objęły również bardzo bogaty wystrój wnętrza przeważanie 
z XVIII wieku. Do najciekawszych zachowanych elementów tego wyposażenia 
pochodzących z II połowy XVIII wieku należą:
• rokokowy ołtarz główny z kurdybanowym antepedium, z obrazem olejnym 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w głównej kondygnacji i obrazem Św. Trójcy, 
w drugiej. W toku prac pod nimi odnaleziono wcześniejsze obrazy ołtarzowe 
„Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus” i „Wniebowzięcie NMP”, 
• barokowa ambona z rzeźbami Chrystusa i ewangelistów, 
rokokowa chrzcielnica, 
• barokowy konfesjonał z malowidłem przedstawiającym Chrystusa dobrego 
pasterza z barankiem na ramionach na zaplecku,
• Rzeźby Św. Stanisława i św. Mikołaja, które pochodzą prawdopodobnie ze 
zniszczonego w końcu XVII wieku kościoła w Sokolu.
• Prospekt organowy
• Empora chóru zdobiona jest malowidłami przedstawiającymi apostołów 
i proroków z podpisami poniżej : Święci Mateusz, Filip Tadeusz, Eliasz, Piotr Paweł, 
Mojżesz, Szymon, Bartolomeusz i Jakub. W części cokołowej prospektu odsłonięto 
do frontu przedstawienia putt grających na bębenkach oraz przedstawienia 
postaci świętych Piotra i Pawła.

Na uwagę zasługują również odrestaurowane organy wykonane w roku 1911 przez 
Paula Voelknera z Bydgoszczy. Jest to instrument pneumatyczny, sześciogłosowy  
z bogato zdobionym prospektem organowym. Wielką osobliwość świątyni 
stanowi, znajdująca się w kruchcie średniowieczna granitowa misa chrzcielna 
pochodząca ze zniszczonego w końcu XVIII wieku kościoła w Domisławiu. 

Wykonano zewnętrzną iluminację świetlną bryły budynku kościoła. 
Zagospodarowano plac wokół budynku, wykonano nową drogę procesyjną z kostki 
brukowej typu starobruku, ogrodzenie z bramami wejściowymi, oczyszczono, 
zniwelowano teren i obsiano trawą. Wybudowany został mur ogrodzenia. 
Kościół dzięki przeprowadzonym w latach 2010 -2012 pracach remontowych  
i konserwatorskich odzyskał piękno i świetność i stał się atrakcją dla mieszkańców 
miasta i gminy Czarne i odwiedzających turystów. 

Łączna wartość prac remontowych i konserwatorskich dla Gminy Czarne 
wyniosła 1 304 486,18 zł, z czego 990 836,17 zł pochodzi z regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi 
Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa i Działanie 8.1.2. Lokalna 
infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

GGmina Człuchów położona jest w południowo-zachodniej części województwa 
pomorskiego. Zajmuje powierzchnię 361 km2. Zamieszkuje ją 10,5 tys. mieszkańców. 
Jest to gmina wiejska, która otacza miasto Człuchów. Sąsiaduje z 5 gminami 
powiatu człuchowskiego, gminą Chojnice z powiatu chojnickiego oraz gminą 
Kamień Krajeński położoną w woj. kujawsko-pomorskim. Gmina ma doskonałą 
dostępność komunikacyjną. Jej obszar przecinają dwie drogi krajowe – droga 
nr 22 (która biegnie z Berlina do Kaliningradu, dawniej Królewca) oraz droga 
nr 25, która łączy centralną Polskę (Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Bydgoszcz)  
z Koszalinem i wybrzeżem.

W ramach projektu partnerskiego „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” Gmina 
Człuchów przeprowadziła remontowe prace budowlane zabytkowego kościoła  
parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Polnicy. Obiekt ten został wpisany do rejestru 
zabytków 13 maja 1958 r. W obecnym kształcie kościół powstał w 1780-81 r., 
kiedy to do ocalałej z „potopu szwedzkiego” drewnianej wieży kościoła, 
istniejącego tu od I połowy XVI w., dobudowano nową nawę i prezbiterium 
o konstrukcji szkieletowej, z ceglanym, otynkowanym wypełnieniem. Wieża ma 
konstrukcję szkieletową i jest oszalowana deskami. Wieńczy ją ośmioboczna iglica 
z ostrosłupowym hełmem. Zabytkowy dzwon pochodzi z 1643 r. Wewnątrz na 
stropie nawy zachowały się malowidła przedstawiające króla Dawida grającego na 
harfie i św. Stanisława Biskupa. Wyposażenie kościoła jest rokokowe i pochodzi 
z XVIII w. Ciekawa jest ambona, która wspiera się na figurze anioła.

Zabytkowe elementy wyposażenia kościoła to:
• ołtarz z I połowy XVIII w.
• chrzcielnica XVII w.
• 2 konfesjonały XVIII w.
• ławy XVIII w.
• empora XVIII w.
• malowidła na stropie XVIII w.
• prospekt organowy XIX w.
• dzwon z 1643 r.

Gmina Człuchów
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Do najciekawszych elementów wyposażenia należy ołtarz z rzeźbami Św. Józefa 
i Św. Jana Nepomucena z XVIII w., chrzcielnica oraz późnobarokowa ambona. 
Wieża polnickiego kościoła jest drugą pod względem wysokości  drewnianą 
budowlą w Polsce – ma ok. 23 m wysokości.

Zakres robót budowlanych wykonanych w ramach projektu w kościele p.w. Świętej 
Trójcy w Polnicy: remont cokołu, wymiana podwaliny, wymiana elementów  
konstrukcji szachulcowej ścian, naprawa tynków zewnętrznych, wymiana 
stolarki okiennej, demontaż boazerii, czyszczenie oraz naprawa deskowania 
wieży, czyszczenie i impregnacja pokrycia dachu, wykonanie odwodnienia, 
roboty malarskie sufitu.

Łączna wartość prac remontowych w kościele p.w. Świętej Trójcy wyniosła 
259,9 tys. zł, z czego 214,1 tys. zł sfinansowała Unia Europejska ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kościół w Polnicy dzięki pracom remontowym przeprowadzonym przez Gminę 
Człuchów odzyskał dawną świetność. Parafianie zyskali odnowioną świątynię, 
a turyści piękny zabytek architektury sakralnej, godny odwiedzenia i poznania 
jego przeszłości.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobro kultury, którego zachowanie  
w stanie niepogorszonym jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.
Dziedzictwo zostało objęte ochroną zadeklarowaną jako konstytucyjny obowiązek 
państwa polskiego i każdego obywatela. W art. 5. Konstytucji RP czytamy: 
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, 
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”.

Ochrona zabytków jest obowiązkiem administracji publicznej i każdego z nas 
Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych 
(Karta Wenecka) z 1964 w preambule mówi: „Brzemienne duchową spuścizną 
przeszłości zabytkowe dzieła narodów pozostają w życiu współczesnym żywym 
świadectwem ich wiekowych tradycji. Ludzkość, z każdym dniem bardziej świadoma 
jednolitego charakteru wartości ogólnoludzkich, uważa je za dziedzictwo wspólne  
i uznaje swą solidarną odpowiedzialność za ich zachowanie wobec przyszłych pokoleń. 
Poczuwa się ona do przekazania im tychże wartości w całym bogactwie ich autentyzmu.”



1211

Fakty historyczne dotyczące Polnicy i kościoła p.w. Świętej Trójcy:
• 1344 – pierwsza wzmianka o Polnicy, jako wsi rycerskiej, której pierwszym 
właścicielem był Sławek, który dostał od komtura człuchowskiego Heinricha 
Grusta dwie włóki ziemi (ok. 34 ha.).
• 28 czerwca 1414 – Polnica otrzymała dokument lokacyjny. Nadano go sołtysowi 
z Polnicy Pawłowi Szulcowi i jego bratu Tomysławowi. Obszar wsi wynosił  
56 włók (ok. 960 ha) z czego 6 włók otrzymał sołtys.
• XVI w. – starosta Janusz Latalski, hrabia na Łabiszynie oraz jego syn Stanisław, 
następca na urzędzie, ufundowali kościół w Polnicy i oddali go protestantom.
• 1617 - kościół przejęli katolicy, ale ze względu na braki księży, należał wraz 
z Kiełpinem do parafii przechlewskiej, a nabożeństwa odprawiano co 3-4 niedziele.
• 1643 – sołtys wsi, Paweł Słoma ufundował dzwon kościelny, który do dziś wisi 
w drewnianej wieży kościelnej.
• 1655-1660 – najazd szwedzki prawie całkowicie zniszczył wieś. Z drewnianego 
kościoła została tyko wieża. Jak podaje nowy właściciel majątku Jan Piotr Tuchołka 
w 4 lata po „potopie” „…gospodarowało tu tylko 2 chłopów osiadłych i sześciu 
takich, którzy nie mieli bydła…”
• 1780-81 – do ocalałej wieży kościoła dobudowano nawę o konstrukcji ryglowej 
(jego drewniana konstrukcja jest widoczna, a ceglane pola elewacji zostały 
otynkowane). Z tego okresu pochodzi też ołtarz z rzeźbami Św. Józefa i Św. 
Nepomucena oraz obraz przedstawiający koronację Najświętszej Maryi Panny. Do 
odbudowy kościoła użyto 8 tysięcy sztuk cegieł pochodzących ze zrujnowanych 
domów z Człuchowa.
• 1905 – Polnica stała się samodzielną parafią z kościołem filialnym w Kiełpinie.
• 1912 – Ewangelicy zamieszkujący wówczas Polnicę, wybudowali ceglany kościół, 
który należał do parafii ewangelickiej w Człuchowie. Po II wojnie światowej 
kościół przekazano parafii katolickiej, której służy jako kościół pomocniczy p.w. 
Świętego Józefa.
• 1958 – kościół p.w. Świętej Trójcy w Polnicy został wpisany do rejestru zabytków.

Źródła:
Polnica na przestrzeni wieków - praca zbiorowa uczniów szkoły w Polnicy pod red. 
Jarosława Domki, Polnica 1996
Fryda M. – Kościoły Człuchowa i okolicy, Człuchów 1995

GCzłuchów jest miastem powiatowym, leżącym na pograniczu Kaszub i Krajny, w otoczeniu lasów i 4 połączonych ze 
sobą jezior. Stanowi ważny punkt na szlaku komunikacyjnym łączącym Berlin i Kaliningrad (droga krajowa nr 22) oraz 
Wybrzeże z Warszawą (droga nr 25), co powoduje wzmożony, szczególnie w sezonie letnim, ruch turystyczny. Dogodne 
położenie, jeziora, lasy oraz bliskość takich atrakcji turystycznych jak: spływy rzeką Brdą, Bory Tucholskie, powoduje,  
że szansą rozwoju gospodarczego Człuchowa jest turystyka, przyczyniająca się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności. 
Na terenie miasta znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 1108 ha, w granicach, którego znajduje się 
zamek pokrzyżacki, liczne pomniki przyrody i użytek ekologiczny.

Możliwość wyboru wielu form rekreacji od kąpieli czy żeglowania, po rajdy rowerowe i piesze sprawia, że Człuchów jest 
doskonałym miejscem do zamieszkania i wypoczynku. Ofertę turystyczną uzupełnia możliwość zwiedzania średniowiecznej 
warowni krzyżackiej i muzeum regionalnego oraz zabawy i wypoczynek w zoo, na kręgielni czy torze kartingowym. 
Nieskażona przyroda otaczająca miasto sprawia, że każdy znajdzie tu spokój, ciszę oraz świetne warunki do grzybobrania 
i wędkowania.

Gmina Miejska Człuchów



Człuchowianie znani są w regionie ze swojej gościnności i otwartości. Goszczący 
tu turyści są zachwyceni wrażeniami z pobytu w mieście. Wielu sympatyków 
zjednuje smaczna kuchnia. Człuchów oferuje gościom coraz lepsze warunki 
pobytu i wypoczynku. 

Dobre wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej, także na inwestycje związane 
z turystyką i kulturą sprawia, że w Człuchowie funkcjonuje nowoczesna baza 
sportowa (basen, boiska, bieżnie tartanowe, korty tenisowe, sale gimnastyczne, 
lodowisko, tor saneczkowy) i rekreacyjna (park „Lasek Luizy” z alejkami 
spacerowymi, kładką bagienną z punktem widokowym, miejscami do gry w 
szachy i polaną rodzinną) oraz kulturalna w postaci odrestaurowanego zamku 
z XIV. wieku, stanowiącego pozostałości po potężnym zamku krzyżackim  
w Człuchowie, który dorównywał są świetnością zamkowi malborskiemu.

Ważnym zabytkiem Człuchowa jest kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła 
Starszego z XVII wieku. Gmina Miejska Człuchów, przy współudziale funduszy 
europejskich, w ramach realizacji projektu partnerskiego pt. „Dziedzictwo 
i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych 
obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, 
Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–2013, przeprowadziła prace remontowo–budowlane zabytkowego kościoła 
p.w. Św. Jakuba Apostoła w Człuchowie oraz prace konserwatorskie zabytków 
ruchomych, stanowiących zabytkowe wyposażenie kościoła. Kościół figuruje 
w rejestrze zabytków od 27 września 1960 roku. Projekt wpłynął na odkrycie 
dawnego oblicza zabytku. Jego wartość po stronie Gminy Miejskiej Człuchów 
wyniosła 472.527,50 zł, z tego udział środków UE w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowanych w kwocie 386.362,30 zł.

Dokumenty historyczne wspominają o kościele w Człuchowie dopiero w 1209 
roku. Wtedy to książę Mszczuj I (Mściwoj I) wybudował drewniany kościół i obok 
niego plebanię. W latach 1644–1647 na miejscu drewnianego kościoła, ówcześni 
starostowie Melchior i Jakub Wejherowie, wybudowali murowany kościół, 
dobudowując z lewej strony zakrystię, a po prawej stronie kaplicę chrzcielną. 
Kościół został konsekrowany w 1647 roku.
W 1713 roku kościół otrzymał wieżę, a w roku następnym zainstalowano na niej 
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pozłacany hełm namiotowy, zwieńczony żelazną, pozłacaną kulą i chorągiewką 
z datą 1714, obok której znajdowała się głowa wołu czyli herb miasta. Do kuli 
znajdującej się na wieży włożono na pamiątkę dla potomnych dokumenty 
spisane po polsku. Był to rodzaj kroniki dotyczącej dziejów miasta i kościoła. 
Do czasu wybudowania wieży, dwa dzwony ufundowane w 1631 roku wisiały 
obok kościoła w wolnostojącej wieży.

W 1926 roku rozpoczęto przebudowę kościoła, w wyniku której m.in. rozbudowano 
wieżę, podniesiono ją z wysokości 25 metrów do 38,5. Mury zostały podwyższone 
o 4 metry, a nad nimi umieszczono pokrytą miedzią kopułę. Zamontowany został 
samoczynnie nakręcający się zegar wieżowy, z czterema pozłacanymi tarczami 
cyfrowymi i wskazówkami. Dokupiono również trzeci dzwon i połączono wszystkie 
dzwony w harmonijne bicie, umieszczając je na podwyższonym belkowaniu. 
Również w czasach powojennych przeprowadzono wiele prac remontowych  
i konserwatorskich zabytkowych elementów kościoła. W 1958 r. wybudowano 
wikariatkę, a w końcu lat 80-tych wymieniono pokrycie dachowe kościoła na 
miedziane.

Czasy współczesne to okres wielkiego zaangażowania parafian w renowację 
zabytkowych elementów kościoła. Od 1 lipca 2005 roku, proboszczem jest ks. Dariusz 
Bartnicki, który rozpoczął nowy rozdział prac renowacyjno–konserwatorskich w 
kościele. Została wyłożona nowa posadzka z granitu, postawiono nowy ołtarz 
i ambonę z trawertynu. Kolorystyka ołtarza głównego została przywrócona 
do pierwotnego, oryginalnego stanu z okresu przedwojennego. Do swej świetności 
przywrócono organy z 27 rejestrami wraz z prospektem, empory chóru, balustrady, 
konfesjonały, a także schody wiodące na chór.

Dzięki realizacji dofinansowanego projektu partnerskiego nastąpiła kontynuacja 
spójnych prac remontowo–budowlano–konserwatorskich mających na celu 
przywrócenie dawnej świetności kościołowi.

Wykonano remont ogrodzenia i elewacji kościoła, a także instalację ogrzewania 
podłogowego oraz instalację przeciwpożarową i alarmową. Prace te miały na 
celu nie tylko zachowanie walorów estetycznych, ale również i nadanie walorów 
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użytkowych i zapewniających bezpieczeństwo kościołowi, zarówno budowli, 
jak i zlokalizowanym w niej zabytkom ruchomym. Natomiast przeprowadzone 
prace konserwatorskie objęły swoim zakresem zabytki ruchome kościoła, tj.:
• konfesjonał z XVII w.;
• ołtarz główny w dawnym prezbiterium z XVII w.;
• ławę kolatorską;
• trzy obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem wśród aniołów, św. Wawrzyńca 
oraz św. Ruth.

Przeprowadzone prace budowlano–remontowe oraz konserwatorskie przyczyniły 
się do odzyskania dawnej świetności kościoła i nadania nowych wartości 
wspomagających walory turystyczne zarówno samego kościoła, jak i miasta 
Człuchów.

GGmina Debrzno
Miasto i Gmina Debrzno to gmina rolniczo – przemysłowa oraz atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji o europejskim 
standardzie życia i rozwoju. Położona jest na Pojezierzu Krajeńskim, zwanym Wysoczyzną Krajeńską, rozciągającą się 
pomiędzy dolinami rzeki Brdy, Gwdy, a dochodzącą na południu doliny Noteci. Na wszechstronne formy wypoczynku  
i turystyki, w tym również wędkarstwo, myślistwo, wędrówki: wodne, zmotoryzowane, kolarskie i piesze w Gminie Debrzno 
pozwala czyste powietrze, bogaty i urozmaicony krajobraz, zachowane siedliska leśne, rezerwat roślinności i pomniki 
przyrody, zabytki oraz sieć dróg. Na terenie Gminy Debrzno znajduje się 8 jezior oraz rzeka Debrzynka, w dolinie której 
położony jest rezerwat przyrody „Miłachowo”, a także wiele kilometrów ścieżek rowerowych. 
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Kościół orientowany z zachowanym renesansowym ołtarzem i barokowym konfesjonałem. 

W kościele znajdują się organy zbudowane w 1900 r. przez firmę Orgelbau Anstalt A. Terletzki z Elbląga. 
Instrument zachowany w stanie oryginalnym, od wielu lat remontowany i strojony jest przez Wojciecha 
Błaszaka. Przy kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Debrznie funkcjonuje i istnieje wiele 
grup, wspólnot i stowarzyszeń, między innymi: oratorium posługujące się systemem wychowawczym założyciela  
Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. W ramach Oratorium działa m. in. grupa parafialna SALOS – Salezjańska Organizacja  
Sportowa, jak i również Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. SALOS prowadzi działaność sportowo – wychowaczą 
wśród młodzieży i dzieci (dziewcząt i chłopców). Przy współpracy z władzami Miasta i Gminy Debrzno oraganizowane są 
m. in. coroczne „Dni Młodości”, a także „Parafiady”, na które przychodzą całe rodziny, jak również kolonie i zimowiska. 
Parafia współpracuje również z Fundacją Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy  w Debrznie. 

Obecnie Parafia (Debrzno i kilkanaście wiosek) liczy ok. 8500 mieszkańców. W pracy parafialnej troską katechetyczną 
obejmujemy około 1500 dzieci i młodzieży gimnazjalnej (3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i ośrodek wychowawczy). 
W każdą niedzielę jest odprawianych 11 Mszy św. w 5 kościołach i 2 kaplicach (5 w kościele parafialnym i 6 na filiach – 
Debrzno Wieś, Scholastykowo, Słupia, Strzeczona, Myśligoszcz i Stare Gronowo).

Gmina Debrzno graniczy bezpośrednio z trzema województwami: zachodniopomorskim, 
wielkopolskim i kujawsko – pomorskim. Gmina Debrzno liczy 9.340 mieszkańców, 
z czego 4.176 zamieszkuje tereny wiejskie. Na terenie gminy znajduje się  
18 sołectw. Staraniem władz lokalnych, instytucji i samych mieszkańców Miasto 
i Gmina Debrzno rozwija się, pięknieje z dnia na dzień.

Najważniejszym i  najciekawszym zabytkiem  w centrum miasta jest kościół 
parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół otoczony 
ceglanym XIX- wiecznym murem, ozdobionym schodkowymi gzymsami i motywami 
krzyża. Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała wraz z lokacją miasta  
w 1354 r., natomiast pierwsza wzmianka o kościele pojawia się w dokumencie  
z 1375 r. Pod wpływem nowych poglądów religijnych w 1574 r. powstała w mieście 
gmina ewangelicka. Po 1550 r. Starosta Człuchowski - Stanisław Latalski, oddał 
kościół protestantom, którzy użytkowali go do 1599 r. W tym roku arcybiskup 
gnieźnieński przywrócił kościół katolikom. Mieszczanie, którzy w większości 
przeszli na luteranizm, starali się formalnie odzyskać kościół wysyłając posłów 
do trybunału warszawskiego. Nie przyniosło to jednak rezultatu i gmina 
ewangelicka na zawsze straciła kościół parafialny. W połowie XVIII w. kościół 
katolicki m. in. za sprawą katolickej rodziny Weyherów, starostów człuchowskich  
i oddziaływaniu jezuitów chojnickich, stał się znacznie silniejszy, mimo  
że w Debrznie nadal przeważali luteranie. W 1697 r. wybuchł w mieście wielki 
pożar, który zniszczył kościół parafialny. Jednak w 1698 r. Rada Miejska uzgodniła  
z katolickim proboszczem Godzalskim, budowę nowego kościoła i szkoły katolickiej.

Projekt zbudowania kościoła katolickiego w Debrznie został sporządzony 
przez Collmana von Szterburga. W 1887 r. na środku rynku został 
wzniesiony neogotycki kościół ewangelicki, a w latach 1894 – 1895 na placu, 
na północ od rynku, również neogotycki kościół katolicki. Po II wojnie 
światowej, która w Debrznie dokonała zniszczeń zaczęto porządkowanie  
i odbudowywanie miasta. W konsekwencji w Debrznie pozostał tylko jeden 
kościół – katolicki. Konsekrowany 17 VI 1897 roku przez Biskupa z Pelplina, 
ks. Bp. Leona Rednera, jako kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  
W tej świątyni do dnia dzisiejszego, jako najstarszy obraz zachował się w ołtarzu 
głównym „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny”, przypisywany znanemu 
XVII- wiecznemu gdańskiemu malarzowi Hermanowi Hannowi. W kościele 
parafilanym znajdują się również następujące zabytki: Obraz „Ukrzyżowanie” 
– 1694 r., Monstrancja – barok – 1765 r., Kielichy sakralne z epoki baroku  
z: 1714 r., 1741 r., a także z ok. 1755 r. oraz Płyta grobowa – barok XVII w.  
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Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny objęty był projektem pt. 
„Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont 
zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, 
wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie 
ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu”.

Realizacja projektu obejmowała:
• Pomalowanie wnętrza kościoła – przygotowanie ścian (odbicie tynków z murów, 
zagruntowanie starego podłoża, dwukrotne pomalowanie ścian);
• Remont elewacji: oczyszczenie muru z czerwonej cegły, uzupełnienie ubytków 
oraz spoinowanie;
• Wykonanie podświetlenia kościoła;
• Naprawę ogrodzenia - oczyszczanie powierzchni, uzupełnianie i naprawa 
ścian, gruntowanie starego podłoża, spoinowanie murów,
• Wymianę rynien oraz rur spustowych.

Łączna wartość prac wyniosła 485.806,26zł, z czego 409.095,16 zł pochodzi 
z regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa  
Działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

2019

GGmina Koczała położona jest w południowo-zachodniej części województwa 
pomorskiego w powiecie człuchowskim. Z geograficznego punktu widzenia znajduje 
się na pograniczu Pojezierza Krajeńskiego, Borów Tucholskich oraz Pojezierza 
Bytowskiego. Powierzchnia gminy zajmuje łącznie 222,41km2 z czego prawie 70% 
stanowią lasy. Duży udział w powierzchni lasów, jezior, czystość wód oraz niski 
poziom uprzemysłowienia gminy stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki 
pobytowej i krajoznawczej. Największą miejscowością gminną jest Koczała,  
w której skupiają się najważniejsze funkcje administracyjno-usługowe. Gospodarka 
w gminie koncentruje się zasadniczo w produkcji rolno-spożywczej, przemyśle 
drzewnym i usługach. Jednym z zabytkowych kościołów w Gminie Koczała jest 
kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie. Obecnie jest on kościołem filialnym 
i należy do Parafii Piaszczyna, dekanat Miastko, diecezja koszalińsko-kołobrzeska. 
Sołectwo Pietrzykowo zamieszkuje obecnie ok. 190 mieszkańców. Miejscowość 
ta jest jedną z najstarszych wsi ziemi człuchowskiej znaną z nazwy. Pierwsze 
wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1313r., kiedy to jest ona w posiadaniu 
zakonu krzyżackiego. Prawdopodobnie też kościół został zbudowany w tym czasie 
(XIV-XV w.) o czym  świadczy grubość murów obwodowych (ok.1m). Świątynia 
została zbudowana z kamieni i dużych cegieł na fundamentach kamiennych. 
 Według znanych źródeł  kościół od czasu budowy był wielokrotnie odnawiany. 
W przeszłości był on też w posiadaniu ewangelików. Kościół położony jest 
w południowej części miejscowości , po zachodniej stronie głównej drogi 
przebiegającej przez wieś. Od zachodu znajduje się czynny do dnia dzisiejszego 
cmentarz. Kościół posiada I-kondygnację z niższą zakrystią, zbudowany na 
planie prostokąta z węższą również prostokątną zakrystią  od wschodu. Kościół 
wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego w 1965r.

Gmina Koczała jest partnerem projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn  
w powiecie człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach 
Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica  
i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności 
turystycznej regionu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Gmina Koczała
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura 
podstawowa poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój 
gospodarczy.  W 2011 roku w I etapie wykonano prace budowlano-konserwatorskie
W ramach  zadania została wykonana częściowa naprawa, wymiana i konserwacja 
więźby dachowej,  pokryto dach  dachówką ceramiczną karpiówką, wykonano 
opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. 
W drewnianej dzwonnicy znajdującej się przy kościele  pochodzącej z XIX w. 
wymieniono elementy konstrukcyjne uszkodzone biologicznie i zaimpregnowano 
w całości środkami grzybo- i owadobójczymi oraz ogniochronnymi, pokryto ją 
dachówką  ceramiczną karpiówką, jak również uzupełniono ubytki w ceglanej 
podmurówce i kamiennym fundamencie. Odrestaurowano zabytki ruchome 
znajdujące się w kościele. W podwieszonej, przyściennej ambonie pochodzącej 
z 1 połowy XVII w. zrekonstruowano brakujące elementy dekoracji, odsłonięto  
i uzupełniono pierwotną polichromię oraz zamontowano ją w pierwotnym miejscu w 
kościele. W chrzcielnicy datowanej na poł. XVIII w.  m.in. wzmocniono rozluźnione 
elementy, oczyszczono  mechanicznie, uzupełniono ubytki. Zrekonstruowano chór 
muzyczny  z 1 poł. XVII w. oraz  prospekt organowy z 1841 r. Chór muzyczny 
wsparty jest na czterech filarach z trzonami na planie koła z balustradą pełną 
z ośmioma prostokątnymi płycinami obwiedzionymi profilowanymi listwami. 
Prospekt typu architektonicznego jest w formie trzech prostokątnych pionowych 
„wież”, środkowa wyższa od bocznych, pola miedzy nimi z górną krawędzią 
w kształcie opadającego łuku. W wyniku konserwacji uzupełniono i odsłonięto 
pierwotną polichromię  obydwu elementów.

W 2012 r. wykonano  prace budowlane w zakresie remontu i odnowienia  elewacji 
zewnętrznej, wykonano opaskę z kostki  wokół kościoła  i chodnik z kostki granitowej. 
W ramach prac konserwatorskich odrestaurowano drzwi wewnętrzne zachodnie 
i drzwi wewnętrzne północne znajdujące się w kościele  zgodnie z ich pierwotną 
kolorystyką, oczyszczono mechanicznie i chemicznie i wzmocniono strukturę drewna.  
Odrestaurowano też organy znajdujące się w tylnej części kościoła na drewnianym 
chórze muzycznym w jego centralnej części. Instrument zamknięty w obrębie 
szafy organowej wraz z miechem na strychu. Budowniczym organów zgodnie 
z intarsją nad klawiaturą jest C.F. Volkner, Dunnow. Prace konserwatorskie 
miały na celu m.in. oczyszczenie wnętrza, impregnację drewnianych elementów, 
renowację klawiszy , a co za tym idzie odtworzenie jak najwierniejszego stanu 
pierwotnego, aby można było grać koncerty organowe. 
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W ramach „Programu wykorzystania obiektów objętych projektem pt.: „Dziedzictwo 
i Kultura Małych Ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych 
obiektów sakralnych w gminach: czarne, miejskiej Człuchów, wiejskie Człuchów, 
Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów 
kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu na okres 5 lat od 
zakończenia realizacji projektu” realizowane będą m.in.:
• Utworzenie szlaku turystycznego, pn. „Historyczny trakt zabytkowych obiektów 
sakralnych na terenie powiatu człuchowskiego”
• Wycieczki i tematyczne zajęcia z historii związane z danym obiektem sakralnym 
i regionem, na którym się znajduje
• Organizowanie wydarzeń artystycznych takich jak:
festiwal muzyki instrumentalnej i dawnej ze szczególnym uwzględnieniem organ, 
które znajdują się w zmodernizowanych kościołach
• plenery artystyczne i wystawy w formie malarskiej, rysunkowej czy rzeźbiarskiej.

Zachęcamy do zwiedzania Gminy Koczała  urokliwej pod względem krajobrazowym 
i przyrodniczym oraz obejrzenia zabytków, w tym odnowionego i odrestaurowanego 
kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie.

Zwiedzanie obiektu jest możliwe od 15 maja do 15 października każdego roku 
w dniach: czwartek, piątek i sobota

Malowidło na stropie - scena 
wniebowzięcia NMP z XVIII wieku

GGmina Przechlewo. Cuda natury, przyjaźni ludzie, wypoczynek i zabawa w pięknym miejscu...

Gmina Przechlewo to doskonały wybór na wypoczynek i zabawę w pięknym miejscu, zadziwiającymi cudami natury. 
Bogactwo gminy to jednak nie tylko przyroda, historia i zabytki. To przede wszystkim jej mieszkańcy – przyjaźni ludzie, 
których aktywność sprawia, że Przechlewo należy do najprężniej rozwijających się Gmin Pomorza.

Gminę Przechlewo, zamieszkiwaną przez około 6300 osób, tworzą trzydzieści trzy wsie o bogatej tradycji, przepięknie 
położone wśród pól, lasów i jezior południowo – zachodniej części województwa pomorskiego. Część północna i zachodnia 
to fragment sandrowej Równiny Charzykowskiej, a część centralna i południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim. Według 
kryteriów podziału przyrodniczo – leśnego prawie cały obszar gminy należy do Dzielnicy Borów Tucholskich. Cała gmina 
leży w górnym odcinku dorzecza rzeki Brdy i zajmuje powierzchnię 24388 ha (244 km kw.).

Gmina Przechlewo

Dzwonnica z gotyckim dzwonem 
z XV wieku Kościół parafialny p.w. Św. Anny



ATRAKCJE NA KAŻDĄ KIESZEŃ Na turystów czeka piękna, czysta Brda, jakby 
specjalnie stworzona do spływów, trzydzieści trzy jeziora i otulające gminę ze 
wszystkich stron lasy, bogate w zwierzynę i runo leśne. Ta oferta to prawdziwy 
raj dla wędkarzy i myśliwych oraz wszystkich zwolenników rekreacji na łonie 
przyrody. Z myślą o wypoczywających w sezonie letnim organizuje się wiele 
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych..

Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, obfitości jezior i lasów oraz stosunkowo 
bogatej sieci dróg lokalnych Gmina Przechlewo oferuje wspaniałe warunki do 
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH Niezwykle urozmaicony, krety bieg rzeki, 
rozległe lasy, malownicze jeziora i pierwotna przyroda od lat ściągają nad Brdę 
licznych amatorów spływów i wędkarzy. To jeden z najpiękniejszych szlaków 
kajakowych południowych Kaszub. Długość szlaku kajakowego na terenie gminy 
to ok. 50 km. Turyści mogą przyjemnie spędzić czas nad czystymi wodami 
licznych jezior oraz podziwiać piękno ziemi przechlewskiej, przemierzając ja 
pieszymi lub rowerowymi szlakami turystycznymi.

Oprócz wspaniałej rzeki do przyjazdu w te strony zachęcają rozległe obszary 
leśne, akweny z piaszczystym brzegiem, bogata przyroda i urokliwe – na ogół 
nizinne i lekko pagórkowate – krajobrazy. Nieskazitelna czystość środowiska, 
wszechobecna cisza i spokój oraz wyjątkowa bliskość fauny i flory mówią same 
za siebie, stanowiąc najlepsza wizytówkę gminy i zapraszając do odkrywania 
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turystycznych i przyrodniczych walorów ziemi przechlewskiej, gdzie zawsze – 
bez względu na porę roku – jest pięknie i gościnnie.

NASZE ZABYTKI – NASZ WSPÓLNY CEL… Od lat dziedzictwo kulturowe 
w gminie jest jednym z priorytetów rozwojowych, które obok silnego społeczeństwa, 
efektywnej gospodarki i czystego  środowiska tworzą obraz gminy przyjaznej, 
otwartej na młode wykształcone pokolenia, z nowoczesnym rolnictwem i bardzo 
dobrze rozwiniętą funkcją ośrodka turystycznego, dającą możliwości rozwoju 
społecznego i gospodarczego poprzez innowacyjność oraz wykorzystanie zasobów 
ludzkich, naturalnych, kulturowych, przy zachowaniu walorów środowiskowo 
– krajobrazowych. 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. ANNY W PRZECHLEWIE
Pierwsza wzmianka o przechlewskiej świątyni pw. Św. Anny z 1653 roku, 
mówi że była to budowla drewniano – murowana, salowa z dwoma ołtarzami.   
W 1688 świątynia spłonęła, odbudowana padła ofiarą kolejnego pożaru w 1714 
roku. Obecną wzniesiono prawdopodobnie w 1720 roku. Rozbudowana w latach 
1898 – 1901 o poprzeczną murowaną nawę i prezbiterium. Kościół szachulcowy, 
jednonawowy konstrukcji słupowo – ramowej. Zbudowany na rzucie krzyża 
łacińskiego. Murowane w stylu neogotyckim: transept o zamkniętych prostokątnie 
ramionach i kalenicy wyższej od nawy, oraz prezbiterium, zamknięte trójbocznie 
z boczną zakrystią i absydą. Wieża drewniana nadbudowana nad nawą  
i poprzedzona kruchtą. Zwieńczona barokowym hełmem. Dachy kryte 
blachą. Wnętrze otynkowane. Strop płaski z wydatną fasetą, wsparty na 
czterech słupach. Polichromia figuralna na stropie z 1 poł. XVIII w. Ornament 
roślinny. Barokowy prospekt organowy na emporze usytuowanej z boku 
nawy w transepcie z późnobarokowym prospektem organowym. Drugi chór 
muzyczny znajduje się nad wejściem głównym. Barokowy ołtarz główny  
z 1 poł. XVIII w. i dwa boczne w stylu rokokowym. Ambona późnobarokowa. 
Chrzcielnica z rzeźbami z ok. 1650 r. Renesansowa płyta nagrobna rodziny 
Prądzyńskich. Świątynia posiada kryptę. Wokół świątyni pomnikowe drzewa 
mi. dwie lipy. Dzwonnica metalowa, otwarta, kryta dachem dwuspadowym  
z dzwonami: gotyckim z XV w., fundacji Prądzyńskich z 1545 r. i trzecim z 1908 r. 

KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Budowę drugiej przechlewskiej świątyni zakończono w 1911 roku. W czasie II 
Wojny Światowej kościół pozostawał opuszczony, jego wyposażenie niszczało, 
a nawet było rozkradane. W związku z tym pojawiło się po wojnie wiele 
propozycji, dotyczących wykorzystania tej świątyni, np. jako sali gimnastycznej, 
czy też miejsca składowania odpadów sztucznych. Na szczęście po długoletnich 

25 Chrzcielnica z 1650 roku

Ambona z XVIII wieku Ołtarz  główny z I połowy XVIII wieku 

Kościół p.w. Matki Boskiej Świętochowskiej

Obraz Św. Jakuba Starego 
z I połowy XVIII wieku

Rzeźba Chrystusa z XVIII wieku

Barokowy obraz Św. Jana Nepomucena 
z I połowy XIX wieku
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staraniach przechlewskich duszpasterzy w 1957 roku przekazano tę świątynię 
parafii katolickiej. Uroczystość poświecenia kościoła pod wezwaniem Matki 
Boskiej Częstochowskiej odbyła się 19 maja 1957 roku, kiedy to też przeniesiono 
Najświętszy Sakrament. Po remontach,  nowo wyposażony i ozdobiony kościół 
pełni funkcję pomocniczą w parafii przechlewskiej.

ZACHOWAJMY NASZE DZIEDZICTWO PRZYSZŁYM POKOLENIOM… Co roku 
władze gminne wraz z parafią starają się pozyskiwać środki i odrestaurowywać 
nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Dąży się do zahamowania procesów 
degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania, 
wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 
Przez szereg lat udało się odrestaurować m.in.: ambonę, ołtarz główny, ołtarze 
boczne, prospekt organowy i chrzcielnicę. Dzięki ostatnio zrealizowanemu 
projektowi pn. „Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn” (…) przeprowadzono 
prace budowlane i konserwatorskie przy dwóch zabytkowych kościołach  
w Przechlewie za  kwotę 490.231,91 złotych, z czego 381.694,26 złotych tj. 85% 
pochodzi z regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa  
i Działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. 

Zakres prac obejmował: 
• wymianę elementów konstrukcji szachulcowej ścian,
• wymianę stolarki okiennej,
• naprawę tynków wewnętrznych,
• naprawę wieży,
• rekonstrukcję zewnętrznej dzwonnicy kościoła,
• montaż poliwęglanowych osłon zabytkowych witraży.

Ale to nie wszystko, poza robotami budowlanymi udało się również przeprowadzić 
liczne prace konserwatorskie, które objęły: obraz Św. Jakuba Starego z I połowy XVIII w., 
rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w., barokowy obraz Św. Jana Nepomucena  
z I połowy XIX w., feretron z II połowy XVIII w. (rokoko), rzeźbę Chrystusa  
z XVIII w., malowidło na stropie – scena wniebowzięcia NMP z XVIII w. W tym 
samym projekcie udało się również wymienić pokrycie dachowe na Kościele  
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Naszym obowiązkiem jest dbać o nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, 
którego częścią są także obiekty sakralne. Zachowajmy i przekażmy część 
naszego dziedzictwa przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy, ochrona zabytków – 
obowiązkiem każdego z nas.

GGmina Rzeczenica położona jest w południowo – zachodniej części województwa 
pomorskiego. Sąsiaduje z gminami: Koczała, Przechlewo, Człuchów, Czarne, 
Szczecinek i Biały Bór. Obecne granice gminy zostały ustalone w 1972 roku.  
Od 1998 roku gmina należy do powiatu człuchowskiego.   

Obszar gminy obejmuje powierzchnię 274,92 km2  i jest zamieszkiwany na stałe 
przez około 3900 mieszkańców. W granicach gminy wyodrębniono 7 sołectw: 
Rzeczenica, Brzezie, Pieniężnica, Międzybórz, Breńsk, Gwieździn i Olszanowo. 
Dzieje Gminy Rzeczenica związane są z historią Pomorza Gdańskiego, które w 960 
roku zostało przez Mieszka I włączone do państwa polskiego. Sieć osadnicza gminy 
Rzeczenica została zapoczątkowana w XIV wieku, a ostatecznie ukształtowała 
się w okresie państwowości polskiej w XVI – XVII wieku. Ziemia  rzeczenicka 
stanowi część regionu historyczno – kulturowego zwanego ziemią człuchowską.
Pod względem geograficznym Gmina Rzeczenica położona jest na Pojezierzu 
Południowopomorskim, na pograniczu mezoregionów: Pojezierza Krajeńskiego, 
Równiny Charzykowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Na jej obszarze, pomiędzy 
Gwieździnem i Olszanowem, występuje najbardziej urozmaicona rzeźba 
terenu całej ziemi człuchowskiej oraz najwyższe wzniesienie całego Pomorza 
Krajeńskiego (223 m n.p.m.). Przez obszar gminy przechodzi dział wodny I-go 
rzędu oddzielający dorzecze Odry i Wisły.  

Gminę okalają trzy duże jeziora: Szczytno, Krępsko i Bielsko. W całości na terenie 
gminy położone są jeziora: Olszanowskie i Orzechowo. Nad jeziorem Szczytno, 
w malowniczym miejscu położona jest Rzewnica w odległości 1,5 km od drogi 
krajowej nr 25 Bydgoszcz – Koszalin. Pół wieku temu powstały tu pierwsze 
obiekty budowlane o charakterze rekreacyjnym. Od tej pory nazwa „Rzewnica” 
utożsamiana jest z ośrodkiem wypoczynkowym i plażą. W ciągu ostatnich  
kilkunastu lat na tym osiedlu wybudowano wiele domków letniskowych. 

Wielkim bogactwem gminy są lasy. Zajmują one 66 % jej powierzchni. W granicach 
gminy występują 3 rezerwaty przyrody: „Cisy w Czarnem”, „Międzybórz”, 
„Bocheńskie Błota” oraz fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu: 

Gmina Rzeczenica

Kościół w Brzeziu

Ambona z XVIII w.

Fereton z II połowy XVIII wieku (rokoko)

Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego 
z XVIII wieku
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„Okolice jezior Krępsko i Szczytno” oraz „Obszar jeziora Bielsko koło Brzezia”. 
Na terenie gminy położone są 4 pomniki przyrody: głaz narzutowy w Grodzisku, 
głaz narzutowy w Olszanowie,  cis pospolity (forma krzewiasta) oraz dąb 
szypułkowy w Międzyborzu.  

Na terenie gminy zachowały się XIX – wieczne chałupy drewniane i ryglowe oraz 
w bardzo dobrym stanie kościoły, które są cennymi obiektami zabytkowymi. 
Najstarszy z nich w Olszanowie pochodzi z I połowy XVII wieku.  

Dzisiaj gmina jest lokalnym ośrodkiem usługowo – handlowym i kulturowym bez 
uciążliwego przemysłu. Dominujące branże gospodarki związane są z rolnictwem, 
usługami leśnymi, przemysłem drzewnym i handlem. Gmina posiada wiele atutów, 
które stanowią o jej atrakcyjności turystycznej. Prowadzące przez obszar gminy 
szlaki rowerowe, wędrowne i kajakowe pozwalają entuzjastom turystyki odkryć 
szczególny urok tego pięknego i malowniczego terenu. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Celem projektu było zahamowanie procesu 
degradacji, poprawa stanu i trwałe zabezpieczenie najcenniejszych obiektów 
dziedzictwa kulturowego oraz konserwacja zabytków nieruchomych i ruchomych. 
W ramach zadania przeprowadzono prace budowlano – konserwatorskie  
w miejscowościach Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn i Olszanowo.

BRZEZIE - KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WAWRZYŃCA
Kościół wzniesiono w 1812 roku. Powstał on na miejscu starego, który spłonął  
w pożarze wsi. Uratowano wtedy jednak jego wyposażenie: ołtarz rokokowy  
z II połowy XVIII w., ambonę rokokową z figurami apostołów i rokokową 
chrzcielnicę. Pierwotnie nowy kościół był ryglowy (konstrukcja szachulcowa, 
mur pruski), salowy (jednonawowy) z pięciobocznym prezbiterium. Budowlę 
wieńczyła wieża o konstrukcji szkieletowej, opierzona deskami. 

Kościół został przebudowany i rozbudowany w latach 1923 – 1925. W tym okresie 
dobudowano m.in. dwie nawy boczne, każda przykryta bliźniaczym dachem  
o kalenicach prostopadłych do połaci dachu. Dostawiono przybudówkę, tworzącą 
kruchtę zachodnią, osłaniającą wejście główne oraz dwie przybudówki na 
przedłużeniu naw bocznych, po obu bokach prezbiterium. Pokrycie dachu przed 
rozbudową było prawdopodobnie gontowe. Po rozbudowie przykryto kościół 
dachówką.  Poświęcenie rozbudowanej świątyni nastąpiło 27 kwietnia 1924 roku.
W 1927 roku od strony zachodniej dostawiona została kruchta o konstrukcji 
ryglowej z wypełnieniem ceglanym. Założenie samodzielnej parafii w Brzeziu 
nastąpiło w 1864 roku. Po drugiej wojnie światowej, w 1947 roku, odnowiono 
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parafię katolicką w Brzeziu. W jej skład weszły pobliskie miejscowości oraz 
kościoły filialne w Pieniężnicy i w Międzyborzu. W 1992 roku dach świątyni 
został pokryty blachą miedzianą.

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Brzeziu wpisany został do rejestru 
obiektów zabytkowych 26.10.1954 roku.

Odpust – 10 sierpnia. 
Proboszczowie: ks. Kazimierz Piechowiak (1949-1955), ks. Henryk Paruzel (1955), 
ks. Antoni Ostrowski (1955-1956), ks. Wilhelm Luengen (1956-1963), ks. Jan 
Tokarski (1963-1972), ks. Józef Piszczan (1972-1975), ks. Władysław Dańda (1975-
1985), ks. Józef Fąfara (1985-2006),  ks. Józef Ciupiński od czerwca 2006 roku.

W ramach projektu wykonano następujące prace budowlane: wymianę podwaliny 
obiektu i części belek konstrukcji szachulcowej, oczyszczenie ścian fundamentowych  
i naprawę ścian zewnętrznych oraz prace konserwatorskie: ołtarza głównego  
z XVIII w. z 4 rzeźbami aniołów, ambony z XVIII w. z 4 rzeźbami ewangelistów, 
chrzcielnicy z XVIII w. ze sceną chrztu w Jordanie.

PIENIĘŻNICA - KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. ŚW. MARCINA
Kościół wzniesiony został w latach 1814 – 1817 jako kościół ewangelicki. Data 
budowy kościoła - 1814 rok znajduje się nad drzwiami do kruchty bocznej. Obok 
daty zatarty napis, z którego zachowało się słowo „ODOBA”.

Ołtarz z XVIII w.

Ambona z XVIII / XIX w.

Ołtarz z XVIII w.

Kościół w Pieniężnicy
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Kościół w Pieniężnicy to świątynia o konstrukcji ryglowej, z wypełnieniem ceglanym, 
fachy otynkowane. Jest to kościół salowy, jednonawowy z prezbiterium wielobocznie 
wieżowym. Wieża wciągnięta w nawę od strony zachodniej, zwieńczona hełmem 
barokowym, krytym gontem. Wnętrze kościoła jest prostokątne z sześciobocznym 
prezbiterium. Sufit i fryz pod sufitem są polichromowane we wzory w postaci 
stylizowanych roślin. W stylu barokowym wykonany został chór muzyczny  
z organami. Rokokowy ołtarz główny kościoła pochodzi z wcześniejszego 
kościoła istniejącego w XVIII wieku. W centralnym miejscu ołtarza znajduje 
się  obraz przedstawiający św. Marcina na koniu – patrona parafii. Obraz górny 
jest apoteozą Trójcy Świętej.  Oryginalne tabernakulum współczesne ołtarzowi 
znajduje się w zakrystii. Krzyż na ołtarzu również pochodzi z XVIII wieku. Inne 
wyposażenie kościoła pochodzi także z XVIII wieku - ambona nadwieszona  
z baldachimem,  bęben pięcioboczny, u dołu zakończony szyszką. W polach 
wypełniony płaskorzeźbami czterech ewangelistów. Na uwagę zasługuje również 
feretron z obrazem olejnym Madonny  z Dzieciątkiem z oprawą w manierze 
późnego baroku. 
W świątyni zamontowano spiżowy dzwon z 1858 roku.
Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Pieniężnicy został wpisany do rejestru 
obiektów zabytkowych 05.04.1960 roku. 
Odpust – 11 listopada.   

W ramach projektu wykonano następujące prace budowlane: wymianę podwalin obiektu, 
naprawę konstrukcji szachulcowej ścian, skucie betonu ze ścian fundamentowych 
i wymianę stolarki okiennej oraz prace konserwatorskie: ołtarza głównego  
z końca XVIII w. z obrazami „Św. Marcina” i „Trójcy Świętej”, ambony z XVIII/
XIX w. z 4 rzeźbami ewangelistów, feretron z 1 poł. XIX w. z obrazami: „Matki 
Boskiej” oraz „św. Wawrzyńca”.

GWIEŹDZIN - KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARCINA BISKUPA Z TOURS 
Kościół wybudowany został w 1754 roku. Według tradycji fundatorem nowego 
kościoła miał być starosta człuchowski Michał Kazimierz Radziwiłł. 

Świątynia św. Marcina w Gwieździnie wybudowana została jako budynek drewniany, 
jednonawowym, o konstrukcji zrębowej i pozostał taki do dnia dzisiejszego. 
Założenie samodzielnej parafii w Gwieździnie nastąpiła w 1760 roku. W roku 
1826 lub 1827 roku dokonano rozbudowy kościoła: został on przedłużony o 10 m 
 w kierunku zachodnim, całość została pokryta gontem i wybudowano wieżę.  
W 1945 roku w raz z pożarem plebanii spłonęły stare księgi parafialne. W 1967 
roku ustanowiono samodzielną parafię z kościołem filialnym w Olszanowie.  
Obecnie kościół posiada bardzo bogaty wystrój, na który składa się stary ołtarz 

W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie:
• ołtarza głównego z poł. XVIII w. z obrazem św. Marcina, rzeźbami św. Józefa 
   i św. Antoniego oraz 4 rzeźbami aniołów, chrzcielnicy z XVIII w.,
• 4 rzeźb z ambony: Matki Boskiej, św. Marka, św. Jana i św. Łukasza,
• prospektu organowego z poł. XIX w.,
• krucyfiksu z II poł. XVIII w.,
• krucyfiksu procesyjnego z XVIII w.,
• pasji Jezusa Chrystusa z XIX w.,
• obrazy z balustrady chóru muzycznego z ok. XVIII w. przedstawiające Jezusa 
   Chrystusa i Apostołów 

OLSZANOWO - KOŚCIÓŁ FILIALNY P.W. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
Obecny kościół wzniesiony został około 1600 roku jako świątynia ewangelicka  
i należy do jednych z najstarszych na ziemi człuchowskiej. Kościół w Olszanowie 
p.w. świętego Franciszka z Asyżu to najmniejsza świątynia tego typu na Pomorzu.
Świątynia ta, to niewielka budowla szachulcowa z ceglanym wypełnieniem  
o konstrukcji słupowo-ramowej.  Wnętrze salowe, bez wyodrębnionego 
prezbiterium z nawy. Wieża od frontu, nadbudowana nad nawą, zwieńczona 
hełmem w kształcie odwróconego kielicha. Dach jednokalenicowy. Struktura 

Kościół w Gwieździnie

Kościół w Gwieździnie

Obrazy z balustrady chóru wraz z organami

Ołtarz z XVIII w.
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ścian głównie murowana z imitacją belek ryglowych. W roku 1688 kościół został 
poddany generalnemu remontowi, o czym świadczy napis zachowany  na belce 
tęczowej (szczytowej). Zleceniodawcą owego remontu był ówczesny starosta 
czarnieński Wejher. 

Wewnątrz świątyni znajduje się XVIII-wieczna ambona (najstarszy element 
wyposażenia kościoła) oraz rokokowy ołtarz główny (II połowa XVIII w.). 
Interesującym elementem wyposażenia jest również dzwon kościelny (autorstwa 
i odlany przez J. M. Meyera), który został ufundowany w 1771 roku przez 
ówczesnego właściciela wsi Ewalda de Manteuffela – Kiełpińskiego. W 1947 
roku kościół przejęli we władanie katolicy. Poświęcenie świątyni nastąpiło  
27 kwietnia 1947 roku. W 1982 roku wykonano prace rekonstrukcyjne ołtarza 
głównego. W 1985 roku dobudowano zakrystię z boku nawy. 

Kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie wpisany został 
do rejestru obiektów zabytkowych 5.04.1960 roku.

Odpust – 4 października.

W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie ambony z XVII/XVIII w.

Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Olszanowiew Olszanowie

Ambona z XVII / XVIII w.

Gmina Kępice:
1. Kościół szachulcowy z Ciecholubia w Warcinie
2. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie

Gmina Dębnica Kaszubska:
3. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej 
4. Kościół p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie 

Gmina Główczyce:
5. Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie
6. Kościół fil. p.w. św. Antoniego we Żelkowie

Gmina Słupsk:
7. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie
8. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu

KOŚCIOŁY 
POWIATU SŁUPSKIEGO
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