
► Przekolno: zespół pałacowy – pałac z 2 poł. XVIII 
w., przebudowany w 1870 r. i na początku XX w., 
park z XVIII w. rekomponowany w XIX w. 
► Sarnik: zespół pałacowy – ruina pałacu z 1898 r.;  
brama wjazdowa z fragmentem ogrodzenia  
z 2 połowy XIX w. park z XVIII w., zmieniony  
w 2 połowie XIX w. z pozostałościami fontanny 
► Wierzchno: park dworski z dziedzińcem gospo-
darczym z 2 połowie XIX w. 
Gmina Recz
► Pomień: pałac z połowy XIX w.
► Recz: teren starego miasta z XIII w.; dom przy 
Rynek 1, mur.-szachulcowy, z poł. XIX w.; orga-
nistówka, obecnie biblioteka, ul. Ratuszowa 6, 
szachulcowo-mur., połowa XIX w. 
► Sokoliniec: zespół pałacowy z 2 połowy XIX w. 
– ruina pałacu z 1862 r.; park z poł. XIX, gorzelnia, 
obecnie dom mieszkalny – ok. poł. XIX w., obora 
z 1861 r. 

Obiekty sakralne
Gmina Bierzwnik 
► Bierzwnik: zespół klasztorny cystersów budowany  
w latach 1347-1355, przebudowywany w XV w.; 
kościół, wschodnie i południowe skrzydło klasztoru 
z XV w., obecnie plebania oraz ruina browaru. 
► Klasztorne: kościół budowany na przełomie XV/
XVI, przebudowany w 1750 r. 
► Zieleniewo: kościół z XIII w., przebudowany 
w 1906 r.
Gmina Choszczno
► Chełpa: kościół zbudowany na przełomie XV/
XVI w., wieża kościelna powstała w 2 połowie XIX 
w., przykościelny, dawny cmentarz ewangelicki  
z XIX w., murowano-kamienne ogrodzenie obiektu 
z bramą z 2 połowy XIX w.
► Choszczno: kościół z pierwszej połowy XIV w., 
przebudowany w XIX w. 
► Kołki: kościół z 1870 r.
► Korytowo: kościół z końca XIII w., przebudowy-
wany w połowie XVI w. 

► Piasecznik: kościół z XV w.,  przebudowany w XIX w.
► Radaczewo: ruina kościoła z poł. XVI w. 
► Raduń: kościół, dawny cmentarz przy kościele, 
obecnie nieczynny, po południowej stronie świątyni 
murowane ogrodzenie z cegły ceramicznej z XIV w.
► Rzecko: kościół ewangelicki, obecnie rzym. kat., 
budowany w latach 1861-62 i w 1897 r. Kościół 
wzniesiony wg projektu Berndta z Choszczna, na 
miejscu średniowiecznej świątyni. Historyczne 
wyposażenie kościoła stanowi XVI wieczny dzwon, 
XIX wieczna ambona, chrzcielnica, organy i zegar.
► Sławęcin: kościół z przełomu XV/XVI w. 
► Stary Klukom: kościół z 2 poł. XV w., przebudo-
wany w 2 połowie XIX w., dawny cmentarz przy 
kościele, XIV-XIX w. 
► Suliszewo: kościół z kamienia datowany na 
przełom XV/XVI w. 
► Zamęcin: zespół kościoła ewangelickiego, zbu-
dowany w połowie XV w., przebudowany w 1888 r., 
ogrodzenie i cmentarz przykościelny z poł. XIX w.
Gmina Drawno
► Barnimie: kościół z XV w. z drewnianą wieżą 
dobudowaną na przełomie XVII/XVIII w.
► Brzeziny: kościół ewangelicki z 2 połowy XVIII w.
► Dominikowo: kościół ewangelicki z końca XVI w.  
z wieżą szachulcową, dobudowaną ok. 1630, 
► Drawno: kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat.  
z XV w., modernizowany w XVII w., wieża szachul-
cowa, dobudowana w 1800 r. W środku ołtarz 
posoborowy z karraryjskiego marmuru. 
Gmina Krzęcin
► Chłopowo: kościół ewangelicki zbudowany  
w latach 1907-1908
► Granowo: kościół z końca XV w., przebudowy-
wany w latach 1855 i 1930, cmentarz przy kościele 
► Krzęcin: kościół ewangelicki z 1910 r., cmentarz 
przykościelny
► Nowy Klukom: kościół ewangelicki z końca  
XVI w. z wieżą drewnianą z XVIII w. Najcenniej-
szym elementem wnętrza jest  ołtarz ufundowany  
w 1718 r., ale badania konserwatorskie wykazały, że 
składa się z fragmentów znacznie starszych. Dzwon 
datowany jest na 1500 r. i należy go uznać za najstarszy  
w powiecie choszczeńskim.
► Objezierze: kościół ewangelicki, budowany  
w latach 1852-53, 1864
► Rakowo: kościół budowany w XV-XVI w., prze-
budowany w 1890 r.
► Żeńsko: kościół z 2 połowy XIV w., przebu-
dowywany w XVI w. i w 1 połowie XVIII w. Świa-
dectwem średniowiecznego pochodzenia jest 
ostrołukowy portal gotycki w przejściu z wie-
ży do hali oraz masywna wieża z przyporami  

kamienno-ceglanymi. Kościół otoczony 
jest murkiem kamiennym, który przechodzi  
w późnogotycką bramę wejściową, datowaną 
na przeł. XV i XVI w. 
Gmina Pełczyce
► Będargowo: kościół z przełomu XV/XVI, 
przebudowywany w XVIII i XIX w. 
► Boguszyny: kościół, koniec XV w. wieża  
z końca XIX w., odnawiana w 1975 r.
► Bolewice: kościół z 2 połowy XV w., prze-
budowywany w 1928 r., dawny cmentarz 
przy kościele (XV-XIX w.) z częścią dawnego 
parku dworskiego z 2 połowy XIX w., 2 bramki 
cmentarne, murowane z 2 połowy XV w.
► Chrapowo: kościół z końca XIII w., przebu-
dowany w 2 połowie XIX w.
► Jagów: kościół ewangelicki z 1856 r.
► Krzynki: kościół ewangelicki z 1858 r., 
cmentarz przy kościele, nieczynny 

► Nadarzyn: kościół ewangelicki z 1902 r., 
cmentarz przykościelny
► Niesporowice: kościół ewangelicki, z XVI w.
► Pełczyce: zespół klasztorny cysterek –  
kościół, obecnie parafia, budowany w 2 połowie 
XIII w., XV w. i XVIII w.; klasztor z folwarkiem; 
skrzydło zachodnie klasztoru z 1 połowy  
XIV w., przebudowany w XVIII-XX w.; spichrz  
z 2 połowy XVIII w.; stajnia z przełomu XIX/ 
XX w.; stodoła z 1928 r., dawne ogrody klasz-
torne.
► Płotno: kościół ewangelicki, szachulcowy, 
budowany na przełomie XVIII/XIX w.; cmentarz 
przykościelny
► Przekolno: zespół kościoła filialnego: ko-
ściół z 2 połowy XIII, przebudowywany w XV  
i XIX w.; dawny cmentarz przy kościele funk-
cjonujący XIV-XIX w., ogrodzenie murowane 
z bramkami z XIX w. 
► Sarnik: kościół ewangelicki budowany  
w 1 połowie XVII w., przebudowany w XIX w.
Gmina Recz
► Lubieniów: kościół z XIV w., przebudowany 
w XIX w., restaurowany w 1977 r. 
► Nętkowo: ruina kościoła ewangelickiego 
z 1897 r.; cmentarz przy kościele, nieczynny
► Pomień: kościół z XV w., przebudowany  
w XVII w., kaplica na dawnym cmentarzu 
ewangelickim z 1852 r.
► Recz: kościół budowany w połowie XIV w., 
XV w., przebudowany w XIX w.
► Sicko: kościół z końca XIX w., cmentarz 
przy kościele, nieczynny
► Słutowo: kościół z przełomu XV/XVI w.; 
cmentarz przy kościele, nieczynny
► Sokoliniec: kościół z 1889 r. (wieża z XV w.); 
cmentarz przy kościele, nieczynny
► Suliborek: ruina kościoła ewangelickiego  
z 1 połowy XIX w.
► Sulibórz: kościół z XV w., przebudowywany 
pod koniec. XIX w., odbudowany po 1990 r., 
cmentarz przykościelny
► Żeliszewo: kościół, 3 ćw. XIX w.

Architektura obronna
► Choszczno: mury miejskie z XIV-XV w.; barba-
kan Bramy Kamiennej pochodzący z XIV-XV w.,  
obecnie Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Wolności 13, 1 połowa XIV w. 
Miasto otoczono murami o długości 1600 m 
na przełomie XIV/XV w. Wznosiło się na nich  
7 baszt i 36 czatowni. Gród otwierały 3 bramy: 
Kamienna, Wysoka oraz Młyńska. Na początku 

XIX w. rozebrano bramy, a z czasem do szczątków 
murów obronnych zaczęły się dobudowywać domy, 
oficyny, i budynki gospodarcze. 
► Recz: pozostałości murów obronnych z 1 poł.  
XIV w., połowa XV w., XIX w. z basztami; od zachodu 
Brama Choszczeńska, a od wschodu Baszta Dra-
wieńska. Obok znajduje się XV-wieczna czatownia 
ze stożkowym dachem. 

Zabytki techniki
W Rzecku (gmina Choszczno) zachował się młyn 
wodny z XVIII w., jeden z kilkudziesięciu młynów 
ryglowych lub murowanych, które przetrwały na 
Pomorzu Zachodnim. 

Zabudowa miast i wsi
Charakterystycznym elementem krajobrazu kul-
turowego wsi Pomorza Zachodniego są założenia 
folwarczne z przełomu XV/XVI w. podlegające 
przekształceniom i rozbudowie aż do XX w. Niektóre  
z nich zachowały interesujące wnętrza architek-
toniczno-krajobrazowe, np. w Pomieniu (gmina 
Recz). Na uwagę zasługują również wsie: Stradzewo  
i tutejszy klasycystyczny dwór z parkiem, kom-
pleksem budynków gospodarczych i neogotyc-
kim kościołem; budowane na średniowiecznym 
planie Raduń i Rzecko z kamienno-ceglanymi 
kościołami gotyckimi oraz Korytowo – wieś jo-
annicka z kościołem, zespołem dwóch dworów 
i parkiem (gmina Choszczno). Unikatowe walory 
architektoniczno-kulturowe prezentuje teren 
średniowiecznej miejscowości Bierzwnik od dworca 
kolejowego po zespół zabudowań poklasztor-
nych. Zabytkowe formy krajobrazu kulturowego 
tożsamego z pejzażem regionu można podziwiać 
we wsiach położonych w otulinie Drawieńskie-
go Parku Narodowego: Barnimie, Dominikowo  
i Brzeziny (gmina Drawno). 

Monasterzy, medykanci,  
szpitalnicy i rycerze 

Szlak zakonny

Na przełomie XII i XIII w. na wschód od Odry zaczęły 
osiedlać się liczne zakony, za nimi napływał kler, 
rycerstwo i osadnicy głównie z terenów duńskich  
i północno niemieckich. W XIII w. przez Nową Marchię 
podążały zastępy rycerstwa na wyprawy krzyżowe  
z Niemiec, Francji, Anglii na tereny Prus, Litwy, 
Żmudzi. Pod względem kulturowym i gospodar-
czym Pomorze Zachodnie i tzw. Nowa Marchia do 
końca XIII w. zdominowane zostały przez zakon 
cystersów. Ślady ich obecności na terenie Powiatu 
Choszczeńskiego są najlepiej udokumentowane.

Zakony monastyczne
Cystersi: mnisi cysterscy pojawili się na Po-

morzu po wschodniej stronie Odry jako pierwsi,  
w drugiej połowie XII w., pośrednio przez z duńskie 
opactwo w Esrom z protopactwa francuskiego 
Clairvoux. Łącznie założyli tu 4 opactwa męskie: 
Kołbacz, Bierzwnik, Mironice, Bukowo Morskie oraz 
7 klasztorów żeńskich: Recz, Pełczyce, Koszalin, 
Marianowo, Szczecin, Wolin, Cedynia. 
Opactwo Bierzwnik: akt fundacyjny opactwa wy-
stawili margrabiowie bracia Otto IV „ze strzałą”  
i Konrad na ręce kołbackiego opata Hermana dnia 
17 września 1286 r. Cystersi przygotowali wyprawę  
z końcem wiosny 1294 r. W latach 1294-1319 zajmo-
wane przez mnichów tereny powiększyły się m.in.  
o wsie Radęcin, Słowin, Pławienko, Breń, Klasztorne. 
Podczas wyprawy Władysława Łokietka przeciw 
Ludwikowi Bawarskiemu w 1326 r. klasztor został 
obrabowany, a zabudowania spalone. Poprawa 
sytuacji nastąpiła dopiero w drugiej połowie XIV 
wieku dzięki pomocy macierzystego klasztoru  
w Kołbaczu oraz margrabiów brandenburskich. 
W 1539 r., po sekularyzacji zespół zabudowań 
klasztornych wszedł w skład domeny państwowej. 
Kościół opacki utracił funkcję sakralną i uległ 
powolnej dewastacji. Od 1993 r. trwają tam prace 
archeologiczno-rekonstruktorskie. Kościoły pod 
patronatem cystersów z opactwa w Bierzwniku: 
Breń, Chłopowo, Klasztorne, Zieleniewo, Rakowo, 
Objezierze, Górzno.
Opactwo Recz: Najstarszą wzmiankę o Reczu zawiera 
dokument z 1269 r. Klasztor został ufundowany 
przez margrabiów brandenburskich w 1296 r. dla 
cysterek. Wzniosły one zabudowania klasztorne 
na południowy – zachód od miasta na wzgórzu 
zwanym dzisiaj „Wzgórze Klasztorne”. Pozostały  
w klasztorze mimo reformacji co najmniej do 2 poł. 
XVI w. Obiekty ocalałe po kasacie klasztoru w 1552 r. 
rozebrano w XIX w. Zabudowania pocysterskie nie 
zachowały się, ale związki z opactwem potwierdza 
swą architekturą gotycki kościół w centrum Recza: 
zawiera zabytki z nieistniejącego kościoła cysterek 
m.in. romańską granitową chrzcielnicę, rzeźbę 
ukrzyżowanego Chrystusa z XV w. i unikatową 

emporę nazywaną „emporą cysterek”. Kościoły pod 
patronatem cysterek z opactwa w Reczu: Suliborek, 
Zieleniewo, Żeliszewo, Lubieniów, Sławęcin, Rzecko. 
Opactwo Pełczyce: cysterki zaczęły wznosić kościół  
i budynki ok. 1290 r. i tego też roku kościół klasztorny 
został  ustanowiony ośrodkiem pielgrzymkowym 
(Cud Euchaurystyczny). W 1317 r. przy klasztorze 
założono szpital – przytułek. W 1 połowie XIV w. 
wzniesiono dwa skrzydła klasztorne. Konwent 
funkcjonował do 1539 r. Wskutek reformacji został 
zlikwidowany przez margrabiego Jana z Kostrzyna, 
a zakonnice otrzymały dożywotnie utrzymanie. 
Obiekty, po śmierci ostatniej z mniszek, przebu-
dowano na rezydencję margrabiów. Zachowało się 
skrzydło zachodnie i klasztoru i kościół pocysterski 
zbudowany z ciosów granitowych i cegły. Kościoły 
pod patronatem cysterek z opactwa w Pełczycach: 
Bolewice, Chrapowo, Płotno, Sarnik. 

Zakon Św. Wiktora: zakonnicy otrzymali nadanie 
terenu na północny-wschód od Bolewic (rejon ko-
lonii Sobieradz koło Granowa) od rycerzy z Pełczyc  
w 1275 r., ale nie osiedlili się na tym terenie. 

Zakony rycerskie
Krzyżacy: w 1 połowie XV w. cała Nowa Marchia 

należała do zakonu Krzyżackiego od Odry na pół-
noc, w tym Choszczno i Recz w latach 1402-1454.

Joannici otrzymali nadanie dóbr w Korytowie, 
Raduniu i Starym Klukomiu. Nie osiedlili się tu, byli 
jako probostwo kościoła parafialnego w Choszcznie. 

Zakon św. Jakuba z Compostelli posiadał  
kaplicę w Choszcznie (pierwsza wzmianka – 1491 r.), 
w miejscu, gdzie mieści się obecnie budynek Sądu 
Rejonowego i cmentarz z XVII w.  

Zakon pustelników 
Kartuzi ze Świdwina w połowie XV w. otrzymali 

jako darowiznę zamek k. wsi Suliszewo. 

Zakon szpitalny 
Zakon św. Ducha prowadził działalność  

w Choszcznie, gdzie miał kaplicę z cmentarzem. 

Zakon żebraczy (mendykancki) 
Franciszkanie: zakony żebracze przybyły na 

Pomorze w XIII w. W 1313 r. wzmiankowany został 
klasztor Franciszkanów w Choszcznie, usytuowany 
w płd.-zach. części miasta, tuż przed murami miej-
skimi. Od południowej strony do kościoła przylegał 
trójskrzydłowy klasztor. Franciszkanie przebywali 
tutaj do reformacji. W XVI i XVII w. klasztor strawiony 
został pożarami. W kontekście zakonu Franciszkanów 
na uwagę zasługuje kościół w Pełczycach: świątynia  
w 2004 r. otrzymała sprowadzone z Włoch relikwie 
św. Franciszka z Asyżu.

Żołnierze, muszkieterowie, 
partyzanci i najemnicy

Trasy militarne
Ziemia choszczeńska przez wieki była miejscem 
ścierania się kultur słowiańskich, germańskich  
i skandynawskich. W 1269 r. została przyłączona 
do Nowej Marchii, utworzonej po wchłonięciu ziem 
na prawym brzegu Odry przez Brandenburgię. 
Nowa Marchia rozdzieliła słowiańskie księstwo 
zachodniopomorskie od Wielkopolski, granicząc 
z Pomorzem Gdańskim. W XIV i XV w. Polska 
podejmowała próby przywrócenia zachodnich 
rubieży. W XV w. teren ten kilkakrotnie przechodził 
z rąk do rąk, aby w 1454 r. trafić pod panowanie 
Hohenzollernów i zyskać wiek stabilizacji. Lata 
zawieruchy wróciły w XVII w. za sprawą m.in. wojny 
trzydziestoletniej i potopu szwedzkiego. W XVIII  
i XIX w. Powiat Choszczno (Kreis Arnswalde) znaj-
dował się w obrębie Królestwa Pruskiego. Wtedy 
rozwinął się gospodarczo: szynkowano choszczeń-
skie piwo, powstawały fabryki zapałek, maszyn, 
szczotek, papy, sukna, młyn parowy, cukrownia, 
tartak, cegielnia, torfownie. W 1945 r. stoczyły się 
tu ciężkie walki napierających od wschodu wojsk 
radzieckich z silnym zgrupowaniem niemieckim. 
Stolica powiatu stała się twierdzą (Festung Arn-
swalde) zdobytą ostatecznie 22 lutego 1945 r. 
► Wojny husyckie: wyprawa sierotek
Latem 1433 r. na ziemie Nowej Marchii dotarła jedna  
z rejzów husyckich organizowanych przez wy-
znawców nauki Jana Husa. Oddziały sierotek 
– radykalnego skrzydła husytów – pod wodzą 
Jana Čapka uzyskały poparcie króla Władysła-
wa Jagiełły, który chciał ich wykorzystać w woj-
nie przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Siejąc 
strach i spustoszenie Czesi zajęli Bierzwnik, Recz,  
a miasta Drawno i Choszczno poprosiły ich o wsta-
wiennictwo, dzięki czemu nie zostały splądrowane. 
Po trzech latach wróciły do zakonu krzyżackiego. 

Trasa czeska
Bierzwnik – Choszczno – Recz – Nętkowo – Żół-
wino – Drawno – Kiełpino – Brzeziny – Zieleniewo 
– Bierzwnik, 94 km
► Wojna trzydziestoletnia 
W walkach na Pomorzu i Nowej Marchii królom 
Danii i Szwecji, a także w armii cesarskiej służyli 
szkoccy najemnicy. W szwedzkim okresie wojny 
w latach 1631-1633 w środkowej Nowej Marchii – 
Choszcznie, Reczu i Drawnie stacjonowała szkocka 
kompania muszkieterów i trzy szwedzkie oddziały, 
z których dwa dowodzone były przez oficerów 
szkockich. W 1631 r. szkocki regiment zajmował 
się zaprowiantowaniem brytyjskich i szwedzkich 

oddziałów nakładając przymusowe daniny 
na wioski z okolic Pełczyc.

Duża trasa szkocka
Recz – Żeliszewo – Pomień – Choszczno 
–  Chełpa – Rzecko – Suliszewo – Kiełpino – 
Drawno – Święciechów – Żółwino – Nętkowo 
– Recz, 68 km

Mała trasa szkocka
Pełczyce – Chrapowo – Jagów – Pełczyce 
– Kukadło – Płotno – Nadarzyn – Lubiana 
– Bolewice – Przekolno – Będargowo – Peł-
czyce, 46,5 km 

Trasa duńska
Barnimie - Konotop – Zatom – Wygon – Ła-
sko – Breń – Klasztorne – Bierzwnik – Rębusz 
– Chłopowo – Krzęcin – Granowo, 51 km 
– Jagów, 15,5 km
Oddziały duńskie wkroczyły na teren dzisiej-
szego powiatu choszczeńskiego od strony 
Barnimia, gdzie stoczyły potyczkę z wojskami 
polskimi i skierowały się na Lipinkę. Przeszły 
na zachodnie tereny ziemi choszczeńskiej, 
gdzie część z nich została rozbita przez 
wojska cesarskie w bitwie pod Granowem 24 
lipca 1627 r. a część poddała się w Jagowie. 
► Wojny napoleońskie: wojna z Prusami
Z końcem 1806 r. pokonane przez Napoleona 
wojsko pruskie zaczęło się organizować  
w oparciu o twierdze w Kołobrzegu i Gdańsku, 
skąd utrudniali francuskiej armii kontrolowa-
nie Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii.  
W styczniu 1807 r. francuski generał Claude 
Victor Perrin jechał z Warszawy przez Dobie-
gniew do Szczecina, gdzie miał dowodzić grupą 

złożoną z kontyngentów badeńskich i polskiej 
Legii Północnej i zablokować Kołobrzeg.  
12 stycznia został wzięty do niewoli w Choszcz-
nie przez tutejszych partyzantów i odstawiony 
jako jeniec do Kołobrzegu m.in. przez depu-
towanych magistratu. Generał został wydany 
Francuzom w zamian za wydanie Prusakom 
z niewoli francuskiej generała Gebharda 
Leberecht von Blüchera. Victor trwał u boku 
Napoleona do jego upadku w 1814 r. Przeszedł 
na stronę króla Ludwika XVIII i w latach 1821-
-23 był ministrem wojny Francji. Blücher był 
od 1813 r. wodzem naczelnym armii pruskiej.  
18 czerwca 1815 roku wspólnie z Wellingtonem 
pokonał Napoleona pod Waterloo.

Trasa francuska
Bierzwnik – Starzyce – Pławno – Zieleniewo 
– Rakowo – Korytowo – Raduń – Choszczno 
– Recz – Suliborek – Sulibórz, 58 km 
► II wojna północna: Potop szwedzki 
Najeżdżając na Polskę żołnierze Karola Gu-
stawa przejeżdżali przez ziemię choszczeńską 
i tutaj stacjonowali. W 1657 r. zmierzały 
tędy kolejne oddziały szwedzkie, ale rychło 
zostały zmuszone do odwrotu. Powstrzymał 
je późniejszy hetman polny koronny Stefan 
Czarniecki, który z wojskiem przekroczył 
graniczną rzekę Drawę w Barnimiu i ruszył 
przez Recz w stronę Stargardu, zakładając  
w jego okolicy kwaterę. Stamtąd słał podjazdy 
na Pomorze siejąc popłoch i pożogę. 

Trasa polska
Niemieńsko – Barnimie – Brzeziny – Kiełpino – 
Lubieniów – Grabowiec – Recz – Wielogoszcz 
– Suliborek – Sulibórz, 43,5 km 
► II wojna światowa: Unternehmen Son-
nenwende
Celem operacji „Sonnenwende” było m.in. 
zatrzymanie marszu wojsk radzieckich, tak 
aby opóźnić atak na Berlin i odblokować zgru-
powanie niemieckie w okolicach Choszczna. 
Ofensywa rozpoczęła się 15 lutego 1945 r.  
z rejonu Suchania w kierunku południowym 
na Choszczno. Nacierającym wojskom nie-
mieckim udało się połączyć z oddziałami pod 
Choszcznem i utworzyć do nich wąski korytarz, 
ale operacja zakończyła się porażką. Udało 
się jedynie przesunąć linię frontu o 18-20 
kilometrów i wycofać część sił niemieckich 
z kotła pod Choszcznem. 

Trasa niemiecka
Choszczno – Witoszyn – Stradzewo – Sławęcin 
– Radaczewo – Piasecznik – Choszczno, 31 km

Zabytki
Zabudowa rezydencjonalna  

i zieleń zabytkowa
Obiekty rezydencjonalne to budynki wznoszone 
od XVII w., najliczniej zachowane z XIX/XX w. Parki 
i ogrody w większości są związane z założeniami 
dworsko-folwarcznymi. 
Spośród średniowiecznych zamków na Pomorzu 
Zachodnim żaden nie zachował swej pierwotnej 
formy i towarzyszących umocnień. W powiecie 
choszczeńskim zachował się relikt fundamentów śre-
dniowiecznego zamku rodziny Wedlów w Drawnie. 
Nekropolie Pomorza Zachodniego związane były 
w większości z luterańskim obrządkiem religijnym, 
rzadko z kalwińskim lub żydowskim, tak jak cmen-
tarz w Pełczycach, założony prawdopodobnie na 
początku XIX w. Położony na południowy zachód 
od miasta (obecnie ulica Rakoniew), cmentarz został 
zdewastowany podczas Nocy Kryształowej (9/10 
listopada 1938 r.). 
Gmina Bierzwnik 
► Kolsk: dom nr 28 z końca XVIII w.
Gmina Choszczno 
► Choszczno: teren Starego Miasta z XIII w.; zespół 
szpitalny, ul. Niedziałkowskiego 4-12: budowany 
w latach 1904-1905, przebudowywany w latach 
1929-1931, szpital, przychodnia z 1912 r.; pralnia  
z lat 1905-1906; urząd skarbowy, obecnie szpital  
z 1935 r.; willa przy ul. Niedziałkowskiego 8, obecnie 
pogotowie, z 1920 r.; willa przy ul. Niedziałkow-
skiego 12 z 1910 r.
► Gleźno: park pałacowy z aleją dojazdową z XVIII w. 
► Korytowo: zespół pałacowy – pałac z XVI w., 
przebudowywany w XVIII w. i w latach 1830-1890, 
park z XVI w., modernizowany w XVIII w., XIX/XX w.
► Radaczewo: park pałacowy z połowy XIX w. 
► Stary Klukom: park dworski z 1 połowy XIX w.
► Stradzewo: zespół pałacowy z połowy XIX w. – 
pałac i park z alejami dojazdowymi, dawna stajnia 
i dawny gołębnik z końca XIX w. 

► Wardyń: zespół dworski z XVIII-XIX w. – ruina 
dworu z XVI-XIX w. oraz park. 
Gmina Drawno 
► Brzeziny: pałac z 2 poł. XVIII w., przebudowy-
wany w XIX w.
► Drawno: teren Starego Miasta zbudowany  
w 1 połowie XIV w.; ruina zamku Wedlów z prze-
łomu XIV/XV w., zamek był przebudowywany  
w XVII-XVIII w., obecnie relikt fundamentów; spichrz,  
ul. Jeziorna 2, 3 ćwierćwiecze XIX w.
► Kiełpino: zespół dworski – dwór z dwiema 
oficynami, murowano-szachulcowy, początek 
XVIII w., przebudowany w 1804 r., park z połowy 
XVII, XVIII/XIX w.
► Konotop: zespół pałacowy – ruina pałacu  
z 2 ćwierćwiecza XIX w., park z początku XIX w. i XX w.
► Niemieńsko: zespół pałacowy z lat 1922-30, 
pałac myśliwski, park leśny
► Święciechów: zespół pałacowy – pałac z początku 
XX w., park – początek XIX - XX w. 
Gmina Krzęcin
► Przybysław: zespół pałacowy – pałac z 1 ćwier-
ćwiecza XIX w. park z początku XIX w.
Gmina Pełczyce 
► Jagów: zespół pałacowy – pałac z XVIII/XIX w., 
park z XIX w.
► Jarosławsko: park dworski datowany na ok. 1845, 
ogrodzenie z bramą, 
► Lubiana: zespół pałacowy – pałac z 1900, park  
i folwark z 2 połowy XIX w.
► Nadarzyn: zespół pałacowy – pałac z 1902 r., park 
datowany na początek XIX w., rekomponowany na 
przełomie XIX/XX w. 
► Pełczyce: ratusz, Rynek Nowego Miasta, lata. 20. 
XX w.; szkoła, ul. Kościelna 7, ok. 1850 r.; poczta, Rynek 
Bursztynowy 4, koniec XIX w.; dom, ul. Armii Pol- 
skiej 18, 2 poł. XIX w.
► Płotno: zespół dworski – dwór ze skrzydłem 
pałacowym z końca XVIII w., przebudowany  
w końcu XIX w., park z początku XIX w. 

Zespół pałacowy w Niemieńsku, 
fot. Anna Goławska

Kościół pocysterski w Pełczycach, 
fot. Anna Goławska
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 fot. Anna Domańska
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fot. Anna Domańska
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fot. Anna Goławska
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