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Kościół pw. Jana chrzciciela w zwierzynie
Historia kościoła parafialnego sięga XViii wieku. Pierwotnie kościół 

pełnił funkcję świątyni protestanckiej. W końcu XiX wieku elewacje 

boczne przemurowano cegłą ceramiczną. Jednonawowy budynek 

kościelny założony został na planie prostokąta. Z korpusu wy-

prowadzona została niewielka prostokątna wieża o konstrukcji 

ryglowej. Wystrój tworzą: empora muzyczna wsparta na słupach  

i krzyż ołtarzowy.

Dwór w Sarbiewie 
Wzniesiony został około 1842 roku w stylu klasycystycznym. 

Budynek założony został na planie prostokątnym, parterowy, 

murowany, częściowo podpiwniczony. Budowla nakryta jest wy-

sokim, naczółkowym dachem z trzema rytmicznie rozmieszczony-

mi wystawkami. W elewacji od strony parku usytuowany jest ganek  

z tarasem oraz wystawką zakończoną trójkątnym szczytem. Po stronie 

wschodniej, przy elewacji szczytowej, dodano parterową przybudówkę. 

Wnętrze dworu zostało częściowo przekształcone przez późniejsze moder-

nizacje. Obiekt obecnie należy do osoby prywatnej.

GMiNa StaRe KuROWO

Kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafialny  
pw. św. apostołów Piotra i Pawła
Budowla została wzniesiona w 1877 roku w stylu neogotyckim, jako świą-

tynia ewangelicka. Kościół został wymurowany z cegły ceramicznej, o nie-

tynkowanych elewacjach, jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium, 

zakrystią i strzelistą wieżą. W latach 1951-1978 parafią kierowali księża Bazy-

lianie obrządku greckokatolickiego. Od 1978 r. pracę w parafii objęli księża 

diecezjalni.

i w XiX stuleciu. Kościół został wybudowany z cegły ceramicznej w wiąza-

niu wendyjskim i blokowym. Pierwotnie była to świątynia katolicka, którą 

w okresie reformacji, w 1534 roku przekształcono na kościół protestancki. 

Pałac w Mierzęcinie
Zespół pałacowo - folwarczny zlokalizowany jest w północno - wschod-

niej części zabudowań wsi i zajmuje łączną powierzchnię około 24 ha. 

W połowie XViii wieku majątek znajdował się w posiadaniu rodu von 

Waldow. Pałac składa się  z prostokątnego korpusu, wieży i niewielkiego 

skrzydła bocznego. Zryzalitowane partie są trójkondygnacyjne, a człony 

przyległe do centralnej części dwukondygnacyjne. Wszystkie elementy 

przykryte odrębnymi dachami kopertowymi, z okapami zasłoniętymi kre-

nelażowymi attykami.

Mury obronne w Dobiegniewie
Z wybudowanych w drugiej połowie XiV wieku murów obronnych, za-

chowała się jedynie baszta łupinowa z fragmentem muru. Obwarowa-

nia miejskie wzmocnione były  prostokątnymi basztami, które stanowiły 

punkty obronne (łącznie trzydzieści siedem). Na osi traktu wiodącego  

z zachodu na wschód zlokalizowane były dwie bramy: Górna (Wysoka) 

od zachodu i Dolna (Niska) od wschodu. W czasie pożaru w 1710 roku 

spaliła się znaczna część miasta, ocalał tylko wschodni i południowy frag-

ment zabudowy miejskiej.  

 Kościół pw. najświętszej Bogurodzicy w Ługach
Cerkiew grekokatolicka zlokalizowana jest na wzgórzu, w zachodniej czę-

ści miejscowości. Świątynia została wybudowana w 1899 roku jako zabór 

protestancki, w stylu neogotyckim. Budowla murowana jest z kamienia 

i cegły, na planie prostokątnym z wyodrębnionym czworobocznym 

prezbiterium. Po stronie zachodniej usytuowana została strzelista czwo-

roboczna wieża. Po ii wojnie światowej do 1952 roku kościół nie był użyt-

kowany. Dnia 28 sierpnia 1952 roku świątynia została poświęcona jako 

cerkiew pw. Najświętszej Bogurodzicy.
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W powiecie strzelecko – drezdeneckim jest wiele pięknych za-

bytków, które stanowią niewątpliwą atrakcję regionu i dostar-

czają turystom niezapomnianych wrażeń.

Zapraszamy do zapoznania się z najcenniejszymi obiektami zabytkowymi 

powiatu.

MiaStO i GMiNa StRZeLCe KRaJeńSKie

zespół Średniowiecznych Fortyfikacji obronnych  
w Strzelcach Krajeńskich
W skład zespołu średniowiecznych fortyfikacji obronnych wchodzą miej-

skie mury obronne, Brama Młyńska i Baszta Więzienna. Strzeleckie mury 

obronne, należące do najstarszych tego typu zabytków w województwie 

lubuskim, zbudowane zostały prawdopodobnie w latach 1272 – 1290  

z trwałego budulca, jakim były pozostawione przez lodowiec głazy narzu-

towe. Do dnia dzisiejszego przetrwały mury długości 1640 m, z zachowa-

nymi 35 basztami łupinowymi.

 Brama Młyńska w Strzelcach Krajeńskich
Jedna z dwóch istniejących niegdyś bram miejskich, nazywana także 

Drezdenecką i Wschodnią. Zbudowana została w XV w. na miejscu star-

szej, prawdopodobnie kamiennej budowli. Stanowi element średnio-

wiecznego systemu fortyfikacyjnego miasta. usytuowana jest u wylotu 

dawnej ul. Młyńskiej. Założona na planie prostokąta, murowana z cegły 

o układzie wendyjskim, cztero-kondygnacyjna, posiada przejazd o ostro-

łukowym wykroju. Po ii wojnie światowej funkcjonowała tam restauracja, 

a następnie po przeprowadzonym w latach 1967 - 1969 gruntownym 

remoncie miał tu swoją siedzibę urząd Miejski, a następnie Powiatowy 

Dom Kultury. Obecnie kompleks użytkuje Państwowa Szkoła Muzyczna 

i Stopnia.

Baszta więzienna w Strzelcach Krajeńskich
Malownicza budowla wchodząca w skład miejskich fortyfikacji obron-

nych. Baszta, którą zbudowano w XiV w., wykorzystując mury istniejącej 

już baszty typu łupinowego, usytuowana jest w północnej części Stare-

go Miasta, u wylotu ul. Nowa Brama. Zbudowana jest na planie prosto-

kąta. W dolnej części murowana jest z kamienia, zaś w partiach wyższych  

z cegły. Ceglana partia budowli posiada kształt zaokrąglonego prostokąta, 

zwieńczonego wyposażoną niegdyś w blanki platformą widokową i gó-

rującym nad nią ceglanym stożkiem. Baszta zbudowana została w związ-

ku z przebiciem w murach obronnych furty wodnej,  do jej strzeżenia.  

W przeszłości pełniła funkcję więzienną i magazynu prochu strzelniczego. 

Kolegiata pw. Matki Boskiej różańcowej  
w Strzelcach Krajeńskich
Kościół zbudowany został w drugiej połowie Xiii w. w formie bazyliki. 

Przyziemie masywnej ceglanej wieży wykonane zostało z kostki granito-

wej. Wieża dekorowana jest trzema strefami ostrołukowych blend i dwu-

dzielnych profilowanych okien. W parterze zachodniej elewacji wieży 

umieszczony jest ceglany, profilowany ostrołukowy portal. Po spaleniu 

bazyliki przez husytów w 1433 r., przystąpiono do jej odbudowy. Wte-

dy to, do północnej, wewnętrznej ściany świątyni, dobudowano zakry-

stię, nawę główną i nawy boczne. W wyniku kolejnego spalenia świątyni  

w 1945 r. runęło sklepienie nawy głównej oraz drewniany hełm wieży. 

Kościół odbudowano w latach 1971 - 1973.

MiaStO i GMiNa DReZDeNKO

zespół Pałacowo – Parkowy przy Placu wolności w Drezdenku  
z barokowym pałacem z 1766 roku (obecnie siedziba Gimnazjum 
nr 1)
W ubiegłym stuleciu dawny pałac był najbardziej okazałą i powszechnie 

podziwianą budowlą Drezdenka. Zatrzymywali się w nim znakomici go-

ście: król pruski Fryderyk Wilhelm iii z królową Luizą, car Rosji aleksander 

i, Wielki Książę Konstanty oraz pruski następca tronu Fryderyk Wilhelm. 

W 1909 roku przebudowano położoną przy pałacu stajnię na prywatną 

szkołę dla dziewcząt. Wiosną 1957 roku zapadła decyzja o uruchomieniu 

w opustoszałym zespole pałacowym szkoły podstawowej. Dnia 2 wrześ-

nia 1958 roku po raz pierwszy zadzwonił dzwonek oznajmujący najnow-

szą historię tego obiektu.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku
Kościół wybudowany został na planie zbliżonym do kwadratu w latach 

1898-1902. usytuowano go w zachodniej części miasta poza obrębem 

staromiejskiej zabudowy. Bryła budowli jest silnie rozczłonkowana. two-

rzy ją: prezbiterium, trzynawowy korpus, siedem prostopadłościennych 

krucht umieszczonych od strony elewacji zachodniej, zakrystia oraz 

czterokondygnacyjna wieża, którą przykrywa stożkowy hełm z czterema 

narożnymi wieżyczkami. Na elewacjach zewnętrznych widnieją dekora-

cyjne fryzy z kształtek ceglanych w formie rozet i kratownicy. Większość 

zachowanego wyposażenia pochodzi z czasu budowy kościoła.

Dawna zbrojownia w Drezdenku
Budynek wzniesiono na początku XVii wieku w związku z budową twier-

dzy typu nizinnego na zbrojownię. W latach 1981 -1985 dokonano re-

nowacji budynku z przeznaczeniem na muzeum. eksponaty do muzeum 

pozyskano dzięki ofiarodawcom.

ratusz neogotycki  w Drezdenku - przykład budowli secesyjnej
Był siedzibą dawnego Sądu, po 1945 roku przejęty na cele szkolne przez 

Liceum Medyczne. Obecnie w siedzibie Ratusza znajdują się jednostki or-

ganizacyjne Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 

MiaStO i GMiNa DOBieGNieW

Kościół pw. chrystusa Króla w Dobiegniewie
Początki kościoła pw. Chrystusa Króla sięgają XiV wieku. Pomimo wielo-

krotnych pożarów, jakie występowały w mieście, świątynia przetrwała 

do naszych czasów. architektura została ukształtowana w średniowieczu  


