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„Szlaki rowerowe okolic Recza”    to  efekt  pracy uczniów Gimnazjum 

im. Adolfa Długosza w Reczu. 

 W latach 2012-2016 uczniowie realizowali projekt edukacyjny 

pt. „Atrakcje turystyczne okolic Recza – co warto zwiedzić?”. 

Prowadzili oni zadania polegające na uczeniu się czytania map 

topograficznych (min. okolic Recza), dokumentowaniu walorów 

przyrodniczych i pozaprzyrodniczych gminy za pomocą zdjęć, 

wyszukiwaniu informacji dotyczących historii i turystyki Ziemi 

Reczowskiej, tworzeniu map szlaków rowerowych okolic Recza. 

 Wszystkie badania przeprowadzone przez uczniów opierały się 

na wcześniejszej eksploracji terenu. W tym celu odbyły się 4 

wyprawy rowerowe, które razem stanowią podstawę niniejszego 

folderu. 

 Na początku realizacji projektu, podczas jednego ze spotkań 

organizacyjnych ustaliliśmy, że nie będziemy dokumentować samego 

Recza, ale skoncentrujemy swoje wysiłki na zbadaniu innych 

miejscowości gminy, aby poznać ciekawe, ale zapomniane trochę 

walory naszych okolic.  

 Efektem tych wysiłków jest niniejszy folder, który – w naszym 

zamierzeniu - ma być traktowany, jako swego rodzaju przewodnik 

turystyczno-historyczny głównie dla turystyki rowerowej, ale nie 

tylko. Ma stanowić również element poprawy atrakcyjności 

turystycznej gminy Recz i jej okolic. 
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 Opracowaliśmy cztery różne trasy rowerowe, ale opierając się 

na przygotowanej przez nas mapie można trasy łączyć, albo 

modyfikować zależnie od swoich możliwości, kondycji czy 

zainteresowań. Warto dodać, że opracowane przez nas trasy można 

pokonać również pieszo oraz samochodem czy motocyklem. 

Należy również zauważyć, że nasze wędrówki przebiegały min. znanym 

i cenionym szlakiem turystycznym im. Hetmana Stefana 

Czarnieckiego oraz ścieżką rowerową „Droga Wedlów”. 

 Uczestnicy przygotowali także prezentację multimedialną  

pt. „Walory turystyczne gminy Recz”, w której wykorzystali  

m.in. wykonane przez siebie zdjęcia.  

 Folder „Szlaki rowerowe okolic Recza”, to ciekawe opracowanie, 

które z czystym sumieniem można polecić tym, którzy interesują się 

turystyką i historią naszego regionu i w sposób praktyczny chcieliby 

ją poznać.  

 

Zapraszam do lektury 

Maciej Gryczewski – koordynator projektu 

 

 

 

 

Gimnazjum im. Adolfa Długosza 

Recz 2016 
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WYPRAWA 1 

Recz – Sokoliniec – Rybaki – Recz 

 

Początek trasy: Recz, ulica Ratuszowa (obok Domu Kultury) 

Długość trasy: około 13 km 

Czas pokonania trasy: około 2 godz. 

Trudność trasy: łatwa 

Opis trasy: 

 Z Recza jedziemy drogą krajową nr 10 w kierunku Szczecina. Po 

minięciu leśniczówki skręcamy w prawo w drogę leśną i jedziemy około 

700 metrów w kierunku północno-zachodnim. Trasa pokrywa się z 

biegnącym tędy czerwonym szlakiem turystycznym. Na rozwidleniu 

drogi kierujemy się w lewo drogą gruntową w kierunku Sokolińca. Po 

około 30 minutach dojeżdżamy do wioski, wcześniej podziwiając 

panoramę tej miejscowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. 1. Okolice Sokolińca (fot. Patrycja Biskupska) 
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Historia Sokolińca 

Wieś o metryce późnośredniowiecznej (w granicach Księstwa Pomorskiego), po 

raz pierwszy wymieniana w źródłach w XV w. Starsze formy nazwy wsi 

występujące w źródłach to: "Falckenwaldt, "Falkenwalde"  od 2 poł. XVII w. 

 Od XVI w. w posiadaniu rodziny v. Güntersberg, posiadającej także majątki w 

Pęzinie, Brudzewicach, Studnicy, Wapnicy, Suliborzu-Rybakach. Na pocz. XVII w. 

właścicielem wsi był Mateusz v. Güntenrsberg (radca Księstwa Pomorskiego i 

Meklemburgii) następnie jego spadkobiercy. W 1745 r. wdowa po E. 

Güntenrsbergu przekazała Sokoliniec swojemu pasierbowi v. Blumenthal. W 2 poł. 

XVIII w. wieś znalazła się w posiadaniu rodziny v. Wedel. W 1788 lub1789 r. 

Jerzy Zygmunt G. v. Wedel zrzekł się praw do Sokolińca na rzecz swojego 

najmłodszego syna, w zamian za samodzielny majątek nowomarchijski Steinbusch 

(Głusko). W 1817 r. majątek nabył Karol Krystian F. Hoffmüler. W 1854 r. 

następca wybudował (w 1862 r.) neogotycki pałac. 

 W 1892 r. wdowa po F.W.A. Hoffmülerze (Joanna z d. Giese) przejęła cały 

majątek i gospodarowała nim do 1920 r. Hodowano tu głównie bydło, trzodę 

chlewną i owce. W 1906 r. sprzedano część gruntów na potrzeby kolei żelaznej i 

miejscowej gminie kościelnej na nowy cmentarz. W 1920 r. Sokoliniec kupił 

Rudolf Stubenrauch (niemiecki konsul w Chile).         W rękach tej rodziny 

majątek pozostawał do 1945 r. 

Po II wojnie światowej majątek należał do Państwowych Nieruchomości 

Ziemskich; do l. poł. lat 90 XX w. stanowił PGR; po likwidacji PGR-ów (1991 r.), w 

zasobach AWRSP. Dwór uległ dewastacji, obecnie w ruinie. 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

Baza towarzysząca – świetlica wiejska 
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Zdj. 2. Kościół filialny św. Józefa w Sokolińcu (fot. Patrycja Biskupska) 

 

 

 

 

 

Zdj. 3. Pozostałości po neogotyckim pałacu w Sokolińcu (fot. Patrycja Biskupska) 
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 Z Sokolińca kierujemy się drogą asfaltową na wschód w 

kierunku Rybak, po drodze przejeżdżając przez przejazd kolejowy, 

następnie obserwujemy urokliwy Las Chłopski. Dojeżdżamy do Rybak. 

 

Historia Rybak 

Przypuszczalnie w XIII w. w okresie kolonizacji niemieckiej powstała wieś 

Rybaki, wymieniana w 1337 r. w Landbuchu Nowomarchijskim jako "Ziegenhagen". 

Należała wówczas do rycerskiego rodu von Zehdenów spod Recza, być może w 

owym okresie istniał we wsi kamienny kościół. Kolejnymi właścicielami wsi był ród 

v. Günstenberg (1601-1745), a w 1690 r. jeszcze, jako właściciela wymienia się 

Hansa R. v. Arnswalde. 

W I poł. XVIII w. Rybaki wielokrotnie zmieniały właścicieli, aż do 1760 r., kiedy 

nabył je Hans A. v. Blumenthal - właściciel Sokolińca. Za jego życia w 1756 r. 

dobra w Sokolińcu i Sicku poddano alodyfikacji (majątki dziedziczne). W 1783 r. 

majątek w Rybakach nabył Ewald F. v. Wedel, a w 1812 mieszczanin - niejaki 

Hoffmüller. Zabudowa gospodarcza usytuowana była na wysokim, zachodnim 

brzegu Iny, park ukształtowano na stromej skarpie i w dolinie rzeki 

(przypuszczalnie w 2 poł. XVIII w.). 

Już w 1784 r. potwierdzono istnienie młyna wodnego na Inie, który funkcjonował 

od maja do listopada: posiadał dwa koła, jeden kanał, dwa złożenia kamieni. 

Wymienia się tutaj młynarza Augusta Neumanna. Młyn funkcjonował do końca lat 

80-tych XX w. obecnie w rękach prywatnych (nie działa). 

Do 1945 r. dzieje majątku w Rybakach związane były z właścicielami majątku w 

Sokolińcu. Podczas II wojny światowej w lutym i marcu 1945 r. w Suliborku 

przebiegała linia frontu. Obie miejscowości w tym czasie wielokrotnie 

przechodziły z rąk do rąk. Zniszczeniu uległ kościół, większość zabudowy 

chłopskiej i folwarcznej (w tym także pałac). Po II wojnie dobra upaństwowiono, 
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następnie utworzono PGR, wzniesiono nowe budynki gospodarcze i bloki 

mieszkalne; po ich rozwiązaniu w zasobach AWRSP. 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 
Zdj. 4. Okolice młyna wodnego w Rybakach (fot. Patrycja Biskupska) 

 

 

 Z Rybak udajemy się do Recza drogą polną pokrywającą się z 

przebiegiem czerwonego szlaku turystycznego. W ten sposób 

wykonujemy pętlę Recz – Sokoliniec – Rybaki - Recz. 
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Wyprawa 2 
Recz – Suliborek – Sulibórz – Głebokie – Słutowo – 

Suliborek - Recz 
 

Początek trasy: Recz, ulica Ratuszowa (obok Domu Kultury) 

Długość trasy: około 29 km 

Czas pokonania trasy: około 5 godz. 

Trudność trasy: średnia 

Opis trasy: 

 Wyjeżdżając z centrum Recza jedziemy ulicą Środkową, a 

następnie ulicą Kolejową w kierunku dworca. Po przejechaniu przez 

tory kolejowe skręcamy w lewo w drogę nr 151 do Suliborka, który 

jest oddalony od tego miejsca o ok. 2.5 km.  

 
Historia Suliborka 

Wieś o metryce średniowiecznej (słowiańskiej), po raz pierwszy wymieniana w 

źródłach w 1296 r., jako "Sylber" (Silber). W 1452 r. burmistrz Recza Jakub 

Vorhower nadał cysterkom 18 łanów na Suliborku. Po kasacie zakonu cysterek, ok. 

1552 r. wieś stała się własnością domenalną. Z tego okresu pochodzą wzmianki o 

istnieniu 9-łanowego folwarku, wymienia się także kościół. Pierwszym 

protestanckim duchownym w Suliborku był Marcin Kramer, ojciec słynnego 

później na Pomorzu kaznodziei Daniela. Suliborek poważnie ucierpiał podczas 

wojny trzydziestoletniej (1618-1648). 

W 1718 r. sołtys sprawował niższe sądownictwo i posiadał 4 wolne łany oraz 

gospodarstwo zagrodnicze. Gospodarstwo sołeckie mieściło się na południowym 

krańcu wsi i jeszcze w okresie międzywojennym wyróżniało się rozmiarami.  
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W 1774 r. do szkoły uczęszczało 20-30 dzieci. W wyniku separacji gruntów 

przeprowadzonej w 1828 r. wydzielono działki biegnące od Iny w kierunku 

Głębokiego i Słutowa. W 2 ćw. XIX w. na miejscu pierwotnej świątyni wzniesiono 

nowy kamienno-ceglany kościół (fundacja królewka). 

 Od pocz. XX w. liczba mieszkańców Suliborka systematycznie malała. Od 

października 1939 r. we wsi przebywała grupa 30-40 polskich jeńców wojennych 

ze stalagu II D w Stargardzie; później - wbrew Konwencji Genewskiej - zostali 

oni cywilnymi robotnikami przymusowymi. Wieś poważnie ucierpiała w 1945 r.: 

walki w okolicy Suliborka trwały od 9.02 do 4.03.1945 r. - wieś kilkakrotnie 

przechodziła z rąk do rąk. Zniszczeniu uległ kościół, liczne zabudowania chłopskie. 

Po II wojnie światowej wieś zasiedlona głownie repatriantami ze wschodu (rolnicy 

indywidualni). 

Do końca l. poł. lat 70tych XX w. w Suliborku działała szkoła, czynny był punkt 

biblioteczny. W 1984 r. wieś liczyła 13 gospodarstw chłopskich. Na przeł. lat 

80/90 XX w. funkcjonowała tu ferma krów należąca do PPGR w Reczu, od 1997 r. 

w rękach prywatnych dzierżawców. 

 

 

 

Zdj. 5. Ruiny kościoła w Suliborku (fot. Patrycja Biskupska) 
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Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

Baza towarzysząca – świetlica wiejska „Sami swoi” 

 

 Wyjeżdżając z Suliborka kierujemy się drogą asfaltową na 

północny-wschód do Suliborza, podziwiając malownicze okolice tej 

miejscowości. Sulibórz znajduje się ok. 4 km od Suliborka. 

 
Historia Suliborza 

Wieś o metryce średniowiecznej, założona na prawie polskim, na tzw. surowym 

korzeniu przed 1296 r. "Sylber". W tym czasie powstał także kamienny 

(romański) kościół. Od XIV w. do k. XVIII w. Sulibórz stanowił własność rodu von 

Wedel. 

Wieś została zniszczona w 1410 r. podczas wojny polsko-krzyżackiej; w 1491 r. 

wymienia się proboszcza Johanna Schrödera, któremu powierzono zarząd 

świątyni na trzy lata. Patronami kościoła byli zawsze właściciele majątku w 

Suliborzu. W 1492 r. występuje w źródłach, jako "Groten Silber". Podczas wojny 

trzydziestoletniej (1618-1648) Sulibórz został doszczętnie zniszczony przez 

wojska cesarskie. 

W 1816 r. po reformie administracyjnej w Prusach wieś przyłączono do powiatu 

Szadzko w prowincji pomorskiej (odłączając tym samym od Brandenburgii). W 

1832 r. majątek ziemski Sulibórz stał się własnością Alberta A. Mätzke. w 1859 

r. 

W 1878 r. majątek nabył von Rabe z Berlina, znacznie rozbudował folwark 

(gorzelnia) liczący wówczas 1043 ha. W l. 20 XX w. majątek przejęła rodzina 

Büttner. Przez wieś przebiegała linia kolejowa z Dobrzan przez Bytowo. 
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W 1945 r. wieś znalazła się na linii frontu, zrujnowana została większość 

zabudowań; głownie zagród chłopskich, kościół, pałac. Wieś została zasiedlona z 

dość znacznym opóźnieniem. Majątek upaństwowiono, później funkcjonowała tu 

RSP potem powstało PGR, od 1991 r. (likwidacja PGR-ów) w zasobach AWRSP. 

Obecnie częściowo wydzierżawiony. 

 

 
Zdj. 6. Kościół w Suliborzu (fot. Patrycja Biskupska) 

 
 
 

 
Zdj. 7. Park w Suliborzu (pozostałości kamiennego kościoła z XIII w. – fot. Patrycja Biskupska) 
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Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 Z Suliborza kierujemy się na południowy-wschód drogą 

asfaltową do miejscowości Głębokie. Podziwiamy charakterystyczne 

cechy krajobrazu polodowcowego (wzgórza morenowe, np. wzniesienie 

134 m.n.p.m., rynnowe Jezioro Głębokie), malowniczy las; 

przejeżdżamy w pobliżu poligonu wojskowego.  

Miejscowość nie należy do gminy Recz (znajduje się w granicach 

administracyjnych powiatu drawskiego), ale Jezioro Głębokie jest 

naturalną granicą naszej gminy i gminy Kalisz Pom. Głębokie jest 

znane min. z tego, że częstym gościem w czasie urlopu był tu znany 

kardiochirurg i minister zdrowia Zbigniew Religa. 

 

 
Zdj. 8. Ruiny kościoła w miejscowości Głębokie (fot. Patrycja Biskupska) 
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Zdj. 9. Jezioro Głębokie (fot. Patrycja Biskupska) 

 
 

 Z Głębokiego jedziemy w kierunku południowo-zachodnim leśną 

drogą, na której często organizowane są rajdy terenowe motocykli 

crossowych, samochodów terenowych czy quadów. Po około 20 

minutach dojeżdżamy do drogi krajowej nr 10, którą udajemy się do 

następnej miejscowości na naszej trasie – do Słutowa. 

 

Historia Słutowa 

Osada o metryce średniowiecznej, po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1337 

r. zasiedlona przez kolonistów niemieckich. Od połowy XIV wieku należała do rodu 

von Wedel. Przypuszczalnie na przełomie XV / XVI wieku w Słutowie został 

wzniesiony kamienny kościół. Folwark jest wzmiankowany już w 2. poł. XVI wieku. 

Jako właściciel wymieniany jest Hasso von Wedel, któremu margrabia darował 15 

łanów. Jego spadkobierca Berndt von Wedel, żonaty z Anną Marią z domu von 

Flemming został upamiętniony na dzwonie kościelnym z 1608 r. Podczas wojny 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/1337
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wedel_(r%C3%B3d)
http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Folwark
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVI_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81an_(miara_powierzchni)
http://pl.wikipedia.org/wiki/De_domo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flemming
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flemming
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flemming
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwon_ko%C5%9Bcielny
http://pl.wikipedia.org/wiki/1608
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wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648) Słutowo, podobnie jak inne wsie Ziemi 

Reczańskiej, uległa spustoszeniu. Pod koniec XVII wieku osada przeszła na 

własność rodu von Blankensee, wywodzącej się z Płotna. W 2. poł. XVIII wieku 

osada należała do Friedricha W. von Blankensee - królewskiego nadleśniczego, 

który zmarł bezpotomnie, pochowany w 1803 r. na cmentarzu przykościelnym, 

majątek przeszedł na inną linię rodu (z Ogard). W 1828 r. dobra słutowskie nabył 

mieszczanin Franz Heinrich Haken. W 1841 r. jego syn wykupił wszystkie 

gospodarstwa chłopskie i systematycznie podnosił wartość majątku. W tym 

okresie wzniesiono nowe budynki gospodarcze, wprowadzono hodowlę owiec na 

szeroka skalę, podaje się, że działała tutaj szkoła. Na przełomie XIX / XX wieku 

w osadzie działały dwa zakłady kamieniarskie (tłuczeń drogowy, budulec). 

Własnością rodziny Hakenów folwark pozostał do końca II wojny światowej. Po 

1945 r. majątek upaństwowiono, w następnych latach, jako Państwowe 

Gospodarstwo Rolne wchodził w skład Kombinatu Państwowych Gospodarstw 

Rolnych w Choszcznie – Zakładu Rolnego w Reczu. Następnie w zasobach Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa – większość budynków opuszczona, część 

zrujnowana. Dwór częściowo rozebrany już w latach 1981 - 1982, resztki w 

postępującej ruinie. 

Baza gastronomiczna – restauracja „Na zakręcie”, sklep spożywczy, restauracje 

w Reczu, restauracja Dolina Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 Ze Słutowa udajemy się polną drogą do Suliborka podziwiając 

panoramę okolic; wracamy do Recza 

 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1618
http://pl.wikipedia.org/wiki/1648
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82otno
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/1803
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogardy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1828
http://pl.wikipedia.org/wiki/1841
http://pl.wikipedia.org/wiki/Owca_domowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_(o%C5%9Bwiata)
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82ucze%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1945
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/PGR
http://pl.wikipedia.org/wiki/PGR
http://pl.wikipedia.org/wiki/PGR
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choszczno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Recz
http://pl.wikipedia.org/wiki/AWRSP
http://pl.wikipedia.org/wiki/AWRSP
http://pl.wikipedia.org/wiki/AWRSP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/1981
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Wyprawa 3 
Recz – Rajsko – Zeliszewo – Pamiecin – Pomien – Recz 

 
Początek trasy: Recz, ulica Ratuszowa (obok Domu Kultury) 

Długość trasy: około 22 km 

Czas pokonania trasy: około 4 godz. 

Trudność trasy: średnia 

Opis trasy: 

 Z Recza udajemy się w kierunku południowym do Żeliszewa. 

Podjeżdżając pod dość wysokie wzniesienie można podziwiać 

panoramę Recza. Trasa biegnie częściowo przez las. Po około 30 

minutach dojeżdżamy do Żeliszewa, wcześniej mijając Rajsko. 

 

Historia Rajska 

Historyczne Rajsko (Bethanien) wymieniane jest w 1856 r. wśród 11 dużych 

posiadłości prywatnych (na terenie Recza) o łącznej pow. 240 ha. W latach 1820-

21 miały miejsce próby uregulowania spłat z Żeliszewa na rzecz Recza, 

niezmiennych praktycznie od XVI w. W 1821 r. kpt. Bayer ówczesny właściciel 

dóbr zaproponował rozdzielenie spłat na poszczególnych płatników: właściciela, 

kościół i chłopów, lecz już w 1848 r. powrócono ponownie do renty jednorazowej. 

Przypuszczalnie w tym okresie powstał także niewielki folwark zlokalizowany na 

północ od zwartej zabudowy wsi. Po 1945 r. zabudowania w tym miejscu przestały 

istnieć, pozostały jedynie fundamenty, resztki sadów a nazwa Rajsko została 

przeniesiona na związany z Żeliszewem folwark. Po II wojnie światowej 

mieszkają tu rolnicy indywidualni. 
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Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

Historia Żeliszewa 

Wieś o metryce średniowiecznej (słowiańskiej), po raz pierwszy wymieniana w 

źródłach w 1296 r., jako "Zedentorp, Zehdensdorf". Wówczas to margrabiowie z 

dynastii askańskiej: Otto, Konrad, Henryk i Jan nadali Żeliszewo w lenno 

klasztorowi cysterek w Reczu. W 1337 r. wieś znacznie ucierpiała w wyniku wojny 

z Polską w 1336 r. W wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych przez margrabiego 

Jana z Kostrzyna wieś weszła w skład domeny reckiej. W XVI w. istniejący tu 

kościół drewniany został przemurowany, wzmocniono wieżę. W 2 poł. XIX w. - 

przypuszczalnie na miejscu wcześniejszego - pobudowano nowy kościół (ceglany, 

neogotyk). Po 1945 r. jest to wieś rolników indywidualnych, obecnie zmienia profil 

na wieś letniskową, zagospodarowaną nad brzegiem Jeziora Cedynia. 

 

Zdj. 10. Jezioro Cedynia w Żeliszewie (fot. Maciej Gryczewski) 
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Zdj. 11. Kościół w Żeliszewie (fot. Maciej Gryczewski) 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 

 Opuszczając Żeliszewo jedziemy w kierunku Pamięcina; robimy 

pętlę wokół tej miejscowości. 

 
Historia Pamięcina 

 
Folwark w Pamięcinie został założony w k. XVIII w. i należał do majętności w 

Chełpie. W okresie tym właścicielem był kpt. Otto von Stülpnagel. W latach 1816-

1817 mająteki nabyła rodzina von Misebach która sprzedawszy w 1830 r. Chełpę 

zatrzymała Pamięcin. Odtąd był to samodzielny majątek, który od 1850 r. 

powrócił do rodziny Stülpnagel. W k. XVIII w. folwark liczył ok. 250 ha 

natomiast w 1850 r. - ok. 176 ha. Po 1945 r. do 1958 r. majątek był użytkowany 
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przez prywatnych rolników, potem powstała tu Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 

W 1991 r. w Pamięcinie wzniesiono kościół p.w. Bożego Ciała. 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 Z Pamięcina udajemy się polną, leśną drogą – bardzo malowniczą 

– do następnej miejscowości - do Pomienia. Przy trasie, jeszcze w 

okolicach Żeliszewa (na południe od jeziora) można zaobserwować 

charakterystyczny głaz z niemieckimi napisami, który prawdopodobnie 

pochodzi ze starego cmentarza zlokalizowanego w tej okolicy. 

 

 
Zdj. 12. Tablica nagrobkowa (?) przy drodze Żeliszewo – Pomień (fot. Maciej Gryczewski) 

 

 Po około 20 minutach dojeżdżamy do Pomienia. 
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Historia Pomienia 

 

Wieś o metryce średniowiecznej, po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1337 

r. W okresie tym Pomień należał do v. Wedla z Osieczna. Była to wieś z młynem 

oraz domniemanym grodziskiem zwanym niegdyś Górą Zamkową. 

W XV w. wzniesiono we wsi kamienny kościół. Wg listu lennego z 1545 r. wieś 

należała do Wedlów z Ińska. W 1561 r. część majętności należała do Jana 

Kaspara v. Benckendorff, a w 1581 r. pozostała reszta wsi została sprzedana (z 

młynem) Georgowi v. Benckendorff z Wardynia. W ten sposób ród ten stał się 

posiadaczem całego Pomienia (aż do pocz. XVIII w.). 

W czasie wojny trzydziestoletniej wieś została zniszczona (także kościół) 

pozostały jedynie dwie zagrody i plebania. W 1696 r. ówczesny właściciel Hans K. 

v. Benckendorff odbudował kościół. W 1712 r. Kaspar v. Benckendorff sprzedał 

wieś Johannowi S. v. Kerkow. W XVIII w. majątek odziedziczyli v. 

Puttkammerowie z Pęzina. 

W 1820 r. dobra pomieńskie nabył Hans Kurt v. Bornstädt, który przeprowadził 

wielkie prace melioracyjne. W następnych dziesięcioleciach majątek wielokrotnie 

zmieniał właścicieli. W 1883 roku folwark należał do fabrykanta Ferdynanda 

Heinnicha, w 1896 do kupca Wilhelma Heck z Berlina i w 1931 r. do Anny Koch z 

domu Heck (do 1945 r.). 

Po II wojnie światowej majątek należał do Państwowych Nieruchomości 

Ziemskich, następnie do lat 70 XX w. stanowił samodzielny PGR, potem PPGR 

Choszczno z siedzibą w Wardyniu. Obecnie po likwidacji PGR-ów, w zasobach 

AWRSP. Zabudowania folwarczne (z wyjątkiem owczarni) użytkowane przez 

prywatnego dzierżawcę. 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 
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Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

Baza towarzysząca – świetlica wiejska 

 

 

Zdj. 13. Pozostałości po kaplicy cmentarnej z XIX w. w Pomieniu (fot. Maciej Gryczewski) 

 

 
Zdj. 14. Budynek byłej szkoły podstawowej, obecnie świetlica w Pomieniu (fot. Maciej Gryczewski) 
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Zdj. 15. Kościół w Pomieniu w parku podworskim (fot. Maciej Gryczewski) 

 

 Po zwiedzeniu Pomienia udajemy się w drogę powrotną do Recza, 

ale kierujemy się bardzo ciekawą drogą leśną na północny-wschód, 

mijając farmę danieli w Pomiance. 
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Wyprawa 4 
Recz – Namysłowo – Netkowo – Krasnik – Grabowiec – 

Lubieniów – Jarostowo – Recz 
 

Początek trasy: Recz, ulica Ratuszowa (obok Domu Kultury) 

Długość trasy: około 27 km 

Czas pokonania trasy: około 4.5 godz. 

Trudność trasy: trudna 

Opis trasy: 

 Z Recza kierujemy się drogą na Drawno, ale zaraz po minięciu 

rogatek skręcamy w lewo w bardzo malowniczą drogę polną do 

miejscowości Namysłowo. Dojeżdżając do Namysłowa można 

obserwować charakterystyczne wzgórza morenowe, stawy hodowlane, 

a po minięciu tej miejscowości zaobserwować liczne wąwozy 

poprzecinane strumykami, śródpolne lasy. 

 

Zdj. 16. Okolice Namysłowa (fot. Maciej Gryczewski) 
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Zdj. 17. Okolice Namysłowa (fot. Maciej Gryczewski) 

 

 

 Na wschód od Namysłowa, w odległości ok. 3 km znajduje się 

Nętkowo. Trasa pokrywa się z wyznaczonym szlakiem czerwonym, 

aczkolwiek szlak w pewnym momencie się kończy; należy wtedy 

skorzystać z mapy, kompasu lub innych sposobów określania 

kierunków świata. 

 

Historia Nętkowa 
 
Nętkowo jest osadą o rodowodzie średniowiecznym. Na początku XIV 

wieku osada należała do rodu von Wedel, a w XVI wieku na terenie Nętkowa 

powstał folwark. Od 1783 r. Nętkowo należało do mieszczańskiej rodziny Engman. 

W 1. poł. XIX wieku powstał folwark Netkówko, który od 1837 r. stanowił osobny 

majątek. W połowie XIX w. w osadzie zaczęła działać cegielnia z braku drewna 

opalana torfem. Na pocz. XIX w. założono w majątku park. Po II wojnie 

światowej dobra upaństwowiono, a w latach 70. XX wieku rozebrano resztki 
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pałacu, który został zniszczony podczas wojny. Do 1991 r. działał tu Zakład Rolny 

w ramach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Reczu. 

Zabytki w Nętkowie chronione prawem : 

ruiny kościoła ewangelickiego z 1897 r., cmentarz przykościelny, nieczynny 

 

 

Zdj. 18. Ruiny kościoła ewangelickiego w Nętkowie (fot. Patrycja Biskupska) 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

Baza towarzysząca – świetlica wiejska 

 

 Z Nętkowa udajemy się polną drogą, która pokrywa się w całości 

z przebiegającym tędy czerwonym szlakiem turystycznym, do 

Kraśnika, który znajduje się na południowy-wschód od Nętkowa. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1991
http://pl.wikipedia.org/wiki/PGR
http://pl.wikipedia.org/wiki/Recz
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Historia Kraśnika 

 

Kraśnik ma od XIII wieku potwierdzoną nazwę (od krasny, czyli piękny) 

dowodzącą jego słowiańskiej metryki. Zapisy pojawiające się w źródłach: 1296 r. 

– Cratzenick, 1376 – Crasenik. W latach 1291 - 1350 lenno rycerskie w Kraśniku 

należało w całości do rodu von Liebenow (do 1499 r.). Od1350 r. do XVI / XVII 

wieku Kraśnik był w części własnością rodu von Güntersberg – właścicieli Wapnicy. 

Prawdopodobnie ok. 1478 r. Kraśnik stał się własnością Wedlów. W połowie XIX 

wieku folwark należał do Ludwiga Heinricha Krügera. Po 1945 r. 

majątek upaństwowiono i do lat 90. funkcjonował jako Państwowe Gospodarstwo 

Rolne w ramach Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolniczych w Choszcznie. 

Po likwidacji - w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 Z Kraśnika zjeżdżamy bardzo malowniczą, leśną drogą w 

kierunku Grabowca. Dojeżdżając do drogi asfaltowej skręcamy w 

lewo, na południe i wędrujemy do Lubieniowa. 

 

Historia Grabowca 

 

Historia osadnictwa na terenach dzisiejszego Grabowca sięga VIII / IX wieku. 

W tym okresie powstało wczesnośredniowieczne grodzisko o typowo obronnym 

charakterze, jedno z kilku dających początek Reczowi. Na pocz. XVI 

wieku powstała w miejscowości osada. Istniała wówczas owczarnia na 1 000 owiec, 
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działała też cegielnia. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1632 r. wieś została 

doszczętnie zniszczona. W 2. poł. XVII wieku na terenach dawnej wsi 

powstał folwark. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, który następnie 

wchodził w skład Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Reczu. 

 

Baza gastronomiczna – sklep spożywczy, restauracje w Reczu, restauracja Dolina 

Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

 

 

Historia Lubieniowa 

 

Wieś o metryce średniowiecznej, założona na prawie polskim położona była przy 

tzw. trakcie reckim, który od brodu na Drawie w Osiecznie biegł przez Żółwino i 

Kiełpino do Recza i Stargardu. W 1284 r. ziemie Lubieniowa zostały podzielone 

między dwie rodziny: Wedlów i Kiebenowów. Źródła historyczne potwierdzają 

istnienie kościoła w Lubieniowie już w 1 poł. XIV w. 

W 1350 r. po śmierci Otto v. Liebienow dobra przeszły drogą koligacji rodzinnych 

na Güntersbergów. W czasie wojny z Zakonem Krzyżackim wieś została 

zniszczona w 1410 r. (po bitwie grunwaldzkiej) przez wojska polskie. W połowie 

XVI w. współwłaścicielami wsi byli: Joachim von Güntersberg, który w 1552 r. 

wykupił 6 łanów, Joachim i Asmus v. Beneckendorf z Wardynia oraz ród v. Goltz. 

W latach 1715-1718 właścicielem Lubieniowa był Hans Ernst v. Goltz, następnie 

Adam Friedrich v. Wreech z Kiełpina. 

W 1774 r. do szkoły uczęszczało 45 dzieci w związku z obowiązkiem szkolnym 

obowiązującym od XVIII w. w państwie pruskim. Od 1788 r. majątek należał do 

rodziny von Stülpnagel, a już w 1817 r. stał się własnością rodziny v. Albedyl. Od 

tego momentu datuje się budowa zespołu folwarcznego: pomiędzy 1817 a 1851 r. 
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wybudowano pałac i część budynków gospodarczych. W 1851 r. majątek 

sprzedano Albertowi Kreisch i to za rządów tej rodziny uzyskał on ostateczny 

kształt. Majątek z dwoma folwarkami (Jarostowo i "Carlshofschen") liczył 1310 

ha. W rękach v. Kreichów dobra pozostawały do 1945 r. Po 1945 r. majątek 

stanowił własność Państwowych Nieruchomości Ziemskich, a od 1949 r. w ramach 

miejscowego PGR-u". Po ich rozwiązaniu w zasobach AWRSP. 

 

Baza gastronomiczna – sklepy spożywcze, restauracje w Reczu, restauracja 

Dolina Iny w Rybakach 

Baza noclegowa – pokoje do wynajęcia w Reczu 

Baza towarzysząca – ścieżka dydaktyczna przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II, boisko szkolne 

 

 

Zdj. 19. Kościół w Lubieniowie (fot. Patrycja Biskupska) 
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Zdj. 20. Ścieżka dydaktyczna w Lubieniowie (fot. Patrycja Biskupska) 

 Z Lubieniowa udajemy się na zachód, drogami polnymi do 

Jarostowa położnego około 2.5 km dalej.  

 

Historia Jarostowa 

 

Przypuszczalnie ok. połowy XVIII w. (okres reformy fryderycjańskiej) na 

gruntach należących do Lubieniowa powstał folwark Liebenfelde (lubieniowskie 

pole). Wówczas to majątek w Lubieniowie należał do rodziny von Wreech. Wg 

danych historycznych w 1852 r. w Jarostowie istniał jeszcze folwark należący do 

mieszczanina G. Kreischa właściciela majątku w Lubieniowie. Po 1945 r. wieś 

rolników indywidualnych; w 1958 r. mieszkało tu 60 osób a w 1978 tylko 48. 

 

 Opuszczając Jarostowo jedziemy na północ do Recza. Po około 

20 minutach jazdy zatrzymujemy się na biwak nad Jeziorem Rajsko I. 

Jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych akwenów wodnych gminy 

Recz. Jezioro ma charakter rynny polodowcowej o głębokości do 16 m. 

Brzeg jeziora jest zagospodarowany. 
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Zdj. 21. Jezioro Rajsko I (fot. Patrycja Biskupska) 
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