
Przewodnik po Gminie Krobia. 
 

 

 

 



 

 

     Witamy w Gminie Krobia w województwie wielkopolskim. 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia naszej gminy. Oferujemy coś dla 

duszy, czyli piękne krajobrazy, wspaniałe zabytki oraz coś dla ciała-

mnóstwo świeżego powietrza, smaczne punkty gastronomiczne, bogato 

zaopatrzone sklepy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Opracowanie 

                                                                             Uczniowie kl. I C Gimnazjum w Krobi 

                                                                Pod opieką p. Ewy Poślednik. 

 



                                                  Dzień I. 

     Trzydniową wycieczkę po Gminie Krobia rozpocznijcie od jej serca, czyli 

Krobi. Dzień warto zacząć od dobrej kawy. Gdy znajdziecie się na rynku  by 

delektować się dobrą kawą i ciastkiem w kawiarence „U Hartunga”, wasze oczy 

zwrócone będą na ratusz. Pochodzi on z połowy XIX wieku i został zbudowany 

na miejscu poprzedniego ratusza. Ma piękny czterospadowy dach z narożnymi 

wieżyczkami. Na bocznej ścianie ratusza znajduje się tablica upamiętniająca 

mord hitlerowców na 15 obywatelach Krobi i okolic. Dziś ratusz jest siedzibą 

władz miejskich i gminnych. 

 

 

       

  Obok ratusza znajduje się pomnik św. Floriana. On zachęci was do zwiedzania 

budowli sakralnych w Krobi. Na początek proponujemy obejrzenie kościoła św. 

Mikołaja. Jego historia sięga XIII w. Kościół ten wielokrotnie niszczony i 

odbudowywany ma dziś ciekawy wystrój architektoniczny. Posiada 

renesansowe monstrancje, barokowe kielichy oraz cenne obrazy. 



 

 

       Nieopodal znajduje się kościół św. Idziego, zaliczany do najstarszych 

obiektów sakralnych całej wielkopolski. Ufundowany na początku XII w. przez 

Władysława Hermana był wotum dziękczynnym dla Boga za urodzenie syna 

przez dość długo niepłodną żonę. Dziś kościół służy jako kaplica cmentarna. 

 



      Zanim udacie się do trzeciego kościoła w Krobi warto zatrzymać się na fosie 

obronnej pamiętającej czasy średniowieczne, na której to znajdował się niegdyś 

budynek dawnej kasztelani. Obecna jego postać to pozostałość po biskupach 

poznańskich, którzy wykorzystali nową budowlę do celów obronnych i 

rezydencjonalnych. Obecnie znajduje się tam Pałac Ślubów, Biblioteka 

Publiczna, biura Urzędu Miejskiego. 

 

        Po krótkim spacerze po mieście znajdziecie się przy kościele pod 

wezwaniem św. Ducha. Ta jednonawowa budowla była kiedyś kościołem 

szpitalnym ufundowanym w 1438 r. Posiada dwukondygnacyjną wieżę nakrytą 

kopułą. W kościele tym zobaczycie osiemnastowieczne obrazy sakralne i rzeźby. 

  



    Teraz pewnie wasze ciało zaczęło domagać się swoich praw. Zapraszamy więc 

na zakwaterowanie i ciepły obiadek do restauracji „Darwid”, gdzie oferują 

ciekawe  i smaczne menu. 

 

      Z pełnym brzuszkiem proponujemy wyruszyć na zachód od Krobi w kierunku 

Pudliszek. Na początku wsi zobaczycie nowoczesny kościół pod wezwaniem 

Matki Boskiej Częstochowskiej, który powstał w atmosferze lat 80, przy 

głębokich zmianach społecznych i gospodarczych pod przewodnictwem ks. 

L.Maćkowiaka. 

 

 



       Teraz udajemy się do parku krajobrazowego o powierzchni 4,5 ha, gdzie 

zobaczycie pałac z 1 połowy XIX w. Klasycystyczny piętrowy budynek z 

poddaszem odwiedzany niegdyś przez A.Mickiewicza(1831), 

C.K.Norwida(1842,1846),I.Mościckiego, Augusta Hlonda znajduje się w 

otoczeniu drzewostanu platanów, wiązów i buków. 

 

 

        

W parku znajdziecie również staw z dawną wyspą oraz stadion sportowy, gdzie 

odbywają się różne imprezy lokalne. 

 

    



   Będąc w Pudliszkach nie wyobrażamy sobie, abyście nie odwiedzili zakładu 

przetwórczego „Pudliszki”, który cieszy się 90 letnią tradycją, a który to od  

1997 r. widnieje na polskim rynku jako H.J.Heinz. 

 

 

 

        Pewnie jesteście już zmęczeni i głodni. Zanim udacie się w dalszą drogę 

zapraszamy na kawę i deser do baru „Pireus” w Pudliszkach. 

 

 



    I jedziemy dalej na zachód. Gdy dotrzecie do Karca warto przyjrzeć się pracy 

w tartaku „Ardi”. Zobaczycie jak powstaje materiał do wspaniałych podłóg i 

ścian, którym zdobicie wasze domy. W drodze powrotnej na nocleg do Krobi, 

proponujemy zatrzymać się na grilla w pobliskim lasku. Obiekt wyposażony w 

środki sanitarne jest doskonałym miejscem na przygotowanie posiłku przy 

śpiewie ptaków i szumie drzew. 

 

 

         Jeśli nie jest zbyt późno udajcie się na krótki spacer nad tutejszy staw, 

gdzie możecie spotkać miejscowych wędkarzy i odkupić od nich świeżą rybkę na 

waszego grilla 

 



Dzień II 

    Dziś wyruszymy na północ Krobi w region określany jako Biskupizna. Nazwa 

obejmuje 13 miejscowości (12 wsi i Krobia), które niegdyś stanowiły własność 

biskupów poznańskich. Region ten ukształtował swój odrębny język stroje, 

muzykę i taniec. Dziś ludność Biskupizny odchodzi od dawnych zwyczajów, ale 

do swojej tradycji jest bardzo przywiązana. W kulturze ludowej Biskupizny wiele 

wątków powiązanych było z obrzędami kościelnymi, dlatego proponujemy 

obejrzeć jedno z miejsc tego kultu-kościół w Domachowie. 

 

 

        Pierwsza wzmianka o ty kościele pochodzi z 1401r. i jest umiejscowiona na 

tutejszym dzwonie. Pożar zniszczył jednak kościół i w jego miejsce w 1568 r. 

powstał nowy, którego postać można dziś podziwiać. Kościół ten był 

wielokrotnie odnawiany i przedłużany, dobudowano do niego nawę boczną i 

wieżę. Kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Marii Magdaleny 

pokryty jest dwuspadowym dachem, a w jego wnętrzu jest piękny rokokowy 

ołtarz, barokowa chrzcielnica i konfesjonał. Będąc w Domachowie możecie 

zobaczyć występy „Biskupiańskiego zespołu folklorystycznego z Domachowa i 

okolic”, posłuchać gwary tego regionu, zobaczyć prawdziwy strój biskupiański w 

pełnej krasie. 



 

 

       Wracając barwnym szlakiem rowerowym z powrotem do Krobi pozostańcie 

w duchu tradycji tego regionu. Złóżcie wizytę w Muzeum Stolarstwa i 

Biskupizny, przy Fundacji „Ziemi Krobskiej” im.prof. R. Hałasa. Zobaczycie tu nie 

tylko narzędzia stolarskie wykorzystywane przed laty, ale i te unikalne 

napędzane parą. Muzeum posiada bogatą ofertę dla uczniów, którzy mogą 

uczestniczyć w warsztatach archeologicznych, garncarskich i stolarskich. 

 

          Po intensywnych zmaganiach manualnych zapraszamy dla odmiany na 

dobrą obiadokolację do pizzerii „Olimp”, po której możecie się udać do Ośrodka 

Kultury „Szarotka” i obejrzeć wybrany przez siebie film. 



 

Dzień III. 

      Dzisiejszy dzień proponujemy spędzić na sportowo. Na początek zapraszamy 

do nowo otwartej siłowni i klubu fitness. Wyposażona w nowoczesny sprzęt 

sportowy i ścianę wspinaczkową dostarczy wam wielu atrakcji i pozwoli spalić 

zbędne kalorie. Nad waszym bezpieczeństwem czuwać będą wyszkoleni 

trenerzy i instruktorzy. 

 

 

 

       Teraz tylko szybki prysznic i kawa, którą możecie kupić na siłowni i ruszamy 

na południe Krobi. Już po 3 km znajdziecie się w Chwałkowie, gdzie zobaczycie 

kościół pw. Trójcy Świętej. Powstał on w 1616 r. i był początkowo drewniany. 

Jednak w XIX w. na skutek wielu zniszczeń zostaje rozebrany i w jego miejsce 

powstaje murowana budowla zakończona w 1854 r. Mimo wielu zniszczeń i 

kradzieży dokonanych podczas okupacji, kościół nie stracił na atrakcyjności, 

choć należy do grupy kościołów bezstylowych. Posiada piękną płaskorzeźbę 

Trójcy Świętej, chrzcielnicę, ambonę, balustradę komunijną z drzewa 

dębowego, barokowy krucyfiks oraz rzeźby ludowe. 

 



 

 

          Po obejrzeniu kościoła miłośników spaceru zapraszamy do parku przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej, a zwolenników ruchu do gry w tenisa ziemnego na 

tutejszym korcie. Do waszej dyspozycji jest również boisko do gry w piłkę 

nożną, gdzie trenują członkowie Towarzystwa Sportowego „Sokół”. 

 

 

 



          Jeśli jesteście miłośnikami jazdy konnej to zapraszamy do położonego 

nieopodal Gogolewa. Tu możecie zobaczyć zmagania zawodników i koni, 

biorących udział w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, 

które corocznie odbywają się we wrześniu. Zawody te mają miejsce przy 

pałacu, który wzniesiony został ok. 1820 r, a rozbudowany w końcu XIX w. o 

skrzydła boczne. Obecnie należy on do Stadniny Koni „Pępowo”, która ma 

swoją siedzibę w oficynie tego zespołu pałacowego. Pałac w Gogolewie leży 

pośród pięknego parku krajobrazowego o powierzchni 9,1 ha, po którym można 

pospacerować i zobaczyć różne gatunki drzew. 

 

 

 

          W 1924 wykonano tu nowy kanał z mostami otaczający pałac i okazałą 

barokową bramę wjazdową, od której do pałacu prowadzi kasztanowa aleja. 

Tutaj możecie przejechać się bryczką, pojeździć wierzchem, zwiedzić stadninę i 

zobaczyć pracę przy koniach od podstaw. W razie niepogody zapraszamy do 

zwiedzenia wnętrza tego myśliwskiego pałacu z jego eksponatami. Mamy 

nadzieję, że czasu spędzonego w stadninie nie będziecie żałować. 



 

          Na dalszą część naszej wycieczki po Gminie Krobia zapraszamy do 

Niepartu, gdzie zobaczycie jeden z najstarszych zabytków gminy-kościół pw. św. 

Piotra i Pawła. Swymi początkami sięga on XIII w. Początkowo drewniany, jak 

większość kościołów, potem murowany i wielokrotnie niszczony, swój styl 

neogotyki uzyskał w latach 1904-1907. We wnętrzu tego kościoła można 

podziwiać płytę z brązu Madonny z Dzieciątkiem, zabytkowe monstrancje i 

kielichy. 

 

 



        Na koniec naszej wycieczki, zanim wrócicie do swojej noclegowni w Krobi 

proponujemy zatrzymać się w Rogowie. Aktywnych zapraszamy do połowu ryb 

w miejscowych stawach, a miłośnikom sztuki proponujemy obejrzenie pałacu 

wzniesionego na początku XX w. Budynek ten murowany, podpiwniczony z 

przybudówką swymi elementami zdobniczymi nawiązuje do późnego baroku. 

Obecnie mieści się tam Dom Pomocy  Społecznej dla kobiet. 

 

          Teraz już tylko 4 km i jesteście  w Krobi. Zanim udacie się w drogę 

powrotną do domu, zapraszamy na smaczną obiadokolację do pizzerii Giovani 

w barze Selekcja. 

 

 

 

 

                                                                             Serdecznie zapraszamy. 

                                                                         Przyjeżdżajcie na kawę do krobian. 

 

 

 



Mapa Gminy Krobia 
 

 

 


