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Lipiany 

Witamy 

Lipiany to przepiękne miasteczko położone w południowo – 

zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, 

na skraju Pojezierza Myśliborskiego. Od północy, 

wschodu i południa miasto otaczają jezioro Wądół 

oraz jezioro Kościelne. 

 Gmina miejsko-wiejska Lipiany leży w południowej 

części powiatu pyrzyckiego. Tworzy ją dwanaście sołectw: 

Batowo, Derczewko, Dębiec, Jedlice, Krasne, Miedzyń, Mielęci-

nek, Nowice, Osetna, Połczyno, Skrzynka oraz Wołczyn. Gmina 

wraz z miastem obejmuje obszar 95 km2 i liczy sobie 5 585 

mieszkańców, z czego 3 758 to mieszkańcy Lipian, a 1 827 

to mieszkańcy terenów wiejskich.  

10% powierzchni zajmują malownicze jeziora, a wśród nich: 

Chłop (33m głębokości) i Grochacz, które rozdziela wąski 

przesmyk zwany Diabelską Groblą, a także Wądół (z wyspą 

i czterema półwyspami), Kościelne czy Będzin (z dwiema pięk-

nymi wyspami). Na jeziorze Jasnym utworzony został wodno-

florystyczny rezerwat przyrody, w którym występuje rzadko 

spotykana roślina wolfia bezkorzeniowa. 

Przez gminę przepływają rzeki Myśla i Sicina oraz przebiegają 

dwa korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym: wschod-

ni, łączący Równinę Pyrzycko-Stargardzką z Puszczą Barlinec-

ką na bazie rzeki Myśli i jezior: Leśnego, Pstrowickiego i Woł-

czyno oraz zachodni, łączący Równinę Pyrzycko-Stargardzką 

z Pojezierzem Myśliborskim na bazie rzeki Siciny i jezior: 

Jasne, Mironowskie, Grochacz, Chłop i Będzin. 
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Piękna i bogata historia Lipian pamięta czasy średniowie-

cza. Jej początki sięgają IX w. na Półwyspie Storczyków 

powstał warowny gród Pomorzan, wchodzący w skład sys-

temu obronnego plemienia Pyrzyczan, stanowiący 

ich południową strażnicę. 

Wokół grodu powstała osada, której mieszkańcy zajmowali 

się rolnictwem, rybołówstwem, częściowo handlem i rze-

miosłem. W XII-XIII w. Lipiany pełniły funkcję ośrodka okrę-

gu grodowego. W pierwszej połowie XIV w. powołana 

została rada miejska.  Na rozwój miasta ogromny wpływ 

miała historia całego Pomorza. Lipiany były wielokrotnie 

burzone przez maszerujące wojska niemieckie, austriackie, 

szwedzkie, czeskie, rosyjskie i francuskie. Liczne pożary 

i epidemie od XVI do XIX wieku dokonały spustoszenia mia-

sta. Przez wieki mieszkańcy zajmowali się głównie uprawą 

roli, hodowlą bydła i rybołówstwem. Z rzemiosł najlepiej 

rozwijało się browarnictwo - to właśnie tutaj  wytwarzano 

słynne lipiańskie piwo zwane "Zaczynaj".  Większy roz-

wój  gospodarczy miasta miał miejsce  w XIX w., kiedy po-

wstała fabryka rur, odlewnia żeliwa  i zmodernizowane 

zostały szlaki drożne. Przed 1945 rokiem Lipiany, oprócz 

obsługi rolnictwa i przemysłu terenowego, pełniły funkcję 

kurortu dla mieszkańców  Berlina. W czasie II wojny miasto 

i okolice poniosły tylko nieznaczne straty w zabudowie. 

Lipiany zachowały pierwotny układ przestrzenny, fragmenty 

murów, kościół, ratusz oraz prawie całą zabudowę z XIX 

i początku XX wieku. Do dziś zachowało się ponad sto 

obiektów zabytkowych.  

Cały obszar starego miasta w Lipianach wpisany 

jest do rejestru zabytków. 

Lipiany 

Kraina historii 
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Brama Pyrzycka  

Gotycka wieża bramowa z XIV wieku. 

Brama Myśliborska  

Gotycka wieża bramowa z XIV wieku. 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIII w.   

Świątynia z charakterystyczną piękną wieżą neogotycką 

oraz wyjątkowym, bogato zdobionym sklepieniem. 

 

Klasycystyczny ratusz miejski 

Zbudowany w XVIII wieku w stylu barokowo -  

klasycystycznym, obecnie siedziba urzędu miejskiego. 

Studzienka Piwowarów 

W północnej ścianie szczytowej ratusza znajduje się 

studzienka z płaskorzeźbą pochodzącą z XX wieku, przed-

stawiająca rajców weselących się przy piciu lipiańskiego 

piwa.  

Gmach szkoły z początku XX wieku 

Architektura nawiązująca do stylu barokowo - 

klasycystycznych rezydencji.  

 

Lipiany 

Warto zobaczyć 



 

 

Lipiański przykład zabudowy ryglowej  

Charakterystyczne dla miasteczek Pomorza Zachodniego 

budynki występują także w Lipianach  

(na zdjęciu kamienica przy ul. Armii Krajowej) . 

Skwer Piwowarów  

Miejsce rekreacyjne z pięknym widokiem na jezioro Wądół 

oraz ścieżką rzeźb przedstawiających lipiańskich piwowa-

rów. 

Półwysep Storczyków 

Dawniej wyspa, dziś półwysep z malowniczym wzgórzem. 

Miejsce usytuowania  dawnego grodu słowiańskiego. 

Plaża miejska 

Na plaży miejskiej przy ul. Lipowej można skorzystać 

z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki, ślizgawki 

wodnej oraz pomostu rekreacyjnego. Sprzęt wodny 

dostępny jest na sąsiedniej przystani. 

Dąb Pokoju  

Pomnik przyrody o wysokości ok. 28 metrów i obwodzie 

ok. 430 cm (zasadzony 18 stycznia 1816 r.). 

Park Adama i Ewy 

Niewielki, ale urokliwy park z fontanną oraz rzeźbami 

kobiety i mężczyzny, nazwanymi Adamem i Ewą. 
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Głaz Wielkoluda  

Związany z  lipiańską legendą „O olbrzymim rycerzu, Indze  

i srebrnym moście”. Granit różowy znajdujący się na  

Półwyspie Leszczynowym jeziora Wądół, średnioziarnisty,  

o obwodzie 11,8 m i wysokości 1,3 m nad lustrem wody.  

Fragmenty murów obronnych z XIII - XV wieku   

Niegdyś Lipiany były miastem warownym. Do dziś pozosta-

ły tu monumentalne  dowody naszej wspaniałej historii. 



 

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

im . Agnieszki Osieckiej 

Zbudowana w charakterystycznej dla Lipian ryglowej  

zabudowie (budynek mieszczański z XVIII w.), klimatyczna  

biblioteka z urokliwym atrium. Ważne miejsce tak dla pasjo-

natów czytelnictwa, jak i lokalnej historii. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach 

Zlokalizowany przy samym Półwyspie Storczyków. 

MGOK to miejsce spotkań, organizacji wydarzeń kultural-

nych,  koncertów lub po prostu centrum życia kulturalnego. 

Hala Lipiany 

Squash, siatkówka,  koszykówka, piłka nożna czy może 

siłownia? Wszystko odnajdziecie właśnie w tej 

nowoczesnej placówce! 

Stadion im. Jana Roli 

To nie tylko przestrzeń sportu i rekreacji, lecz także  

miejsce upamiętniające byłego piłkarza ŁKS Łódź 

i legendę MKS Stal Lipiany - Jana Rolę. 
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Park Batowo - zabytkowy park dworski znajdujący się 

w sąsiedztwie ruin pałacu. Obecnie odrestaurowany wraz 

z pięknym stawem przez prywatnego właściciela stanowi 

element Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Batowie. 

Skrzynkowskie Góry - pas malowniczych wzgórz moreno-

wych rozpościerających się od północych granic miasta do 

miejscowości Skrzynka, popularne miejsce spacerów oraz 

biegów przełajowych. 

Rynek Miejski - Lipiany są jednym z nielicznych zachod-

niopomorskich miasteczek, w których zachował się rynek w 

przedwojennym kształcie. Zachowane są niemal w całości 

wszystkie pierzeje rynku i niemal wszystkie historyczne 

kamienice. W centrum rynku znajduje się skwer z fontanną, 

Dąb Pokoju, ratusz miejski oraz strażnica strażacka. 
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Jezioro Chłop - głębokie na 33 m, największe jezioro w 

Gminie Lipiany słynące ze szczególnie czystej wody. Składa 

się z dwóch części zwanych popularnie: "Małym" oraz 

"Dużym Chłopem", które łączy przesmyk przez mieszkań-

ców zwany "Szyją". W zachodniej części jeziora znajduje 

się długa na niemal 1,5 km zatoka zwana "Rękawem". W 

północnej części aweknu znajduje się zaś wąski przesmyk 

odzielający jezioro Chłop od jeziora Grochacz - tzw. 

"Diabelska Grobla". Dużą popularnością cieszy się wodne 

miejsce wypoczynkowe w miejscowości Przywodzie. 

Jezioro Będzin - trzecie co do powierzchni jezioro w gminie 

(145 ha). Słynie z dwóch malowniczych wysp - Liliowej 

i Perłowej. Przez akwen przepływa rzeka Myśla. Nad brze-

giem jeziora usytuowany jest pensjonat "Zielone Wzgórze"  

Lipiany 

Najpiękniejsze jeziora 

Jezioro Wądół - jezioro położone w granicach miasta -

drugie co do wielkości w gminie. Posiada ciekawą linię 

brzegową, liczne zatoki, wyspę Srebrną oraz cztery półwy-

spy (Storczyków, Laskowy, Leszczynowy oraz Skrzynkow-

ski). Przy brzegach znajdują się lipiańska przystań, plaża, 

obiekty MGOK, Park Młodzieży, Skwer Piwowarów czy Głaz 

Wielkoluda.  
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W Lipianach pragniemy, aby każdy odkrył coś dla siebie. 

Nasz kulturalny rok to szereg ciekawych wydarzeń, wśród 

których znajdziecie mnóstwo zabawy, rywalizacji i niespo-

tykanej nigdzie indziej pozytywnej energii. 

Zlot Pojazdów Militarnych w Lipianach 

wraz  z Lipiańskim Biegiem Partyzanta 

Gratka dla pasjonatów motoryzacji i pojazdów militarnych, 

a także możliwość sprawdzenia swojej kondycji podczas 

ekstremalnego biegu. 

Organizator: Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy 

“Partyzanci” 

Triathlon Lipiany  

Jedna z najważniejszych i największych imprez sportowych 

w regionie. Wydarzenie z bardzo bogatą historią, obecnie 

podzielone na olimpijkę, sprint i sztafety. 

Organizator:  Stowarzyszenie Epidemia Sportu 

 

Ogólnopolski Przegląd Pieśni Wielkopostnych oraz 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zimowej i Świątecznej  

Nasz festiwalowy diament! Lokalne wydarzenia zmieniły 

zasięg na ogólnopolski w związku z ogromnym zaintereso-

waniem uczestników  z całego kraju.  

Organizatorzy:  Zespół Szkół w Lipianach, MGOK  

Wywarzone zakończenie lata 

Szereg imprez kończących okres wakacyjny, w tym m.in. 

koncert gwiazdy oraz turniej miast partnerskich Lipiany -

Wietzendorf. 

Organizatorzy: MGOK, Gmina Lipiany 

Lipiany 

Wywarzone wydarzenia 



 

 

Odpustowa Biesiada na rynku  

Koncerty, wystawy, atrakcje ilustrujące życie parafii 

i miasta. 

Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy  

Zabytków “Zaczynaj”, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Lipianach, 

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne 

“Zakręceni na taniec”  

Licznie i bogato obsadzony turniej tańca nowoczesnego 

odbywający się w Hali Lipiany 

Organizator: Grupa Festiwale 

Ogólnopolski Turniej Badmintona “Olimpionik Cup” 

Turnieje badmintona goszczące utytułowanych zawodni-

ków z całego kraju. Stanowią jedną z wizytówek miasta. 

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy “Olimpionik” 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Lipianach  

Barwne świąteczne wydarzenie podczas którego lokalni 

przedsiębiorcy wystawiają swoje produkty! 

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Storczyków 
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Lipiańska Noc Świętojańska 

Wyjątkowy spektakl muzyki słowiańskiej, 

pokaz kunsztu zespołu Tu Lipiany i solistów 

studia piosenki Edu Voice pod kierunkiem 

Państwa Małgorzaty i Bartłomieja Michalczyków. 

Organizator: MGOK 



  

 

 

Lipiany 

Aleja Lipiańskich Osobowości 

 
Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych mieszkańców. Warto zaznaczyć, 

że wśród nich znajdowali i znajdują się osoby rozpoznawalne zarówno 

na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Pragniemy Państwu przedsta-

wić ambasadorów naszej małej ojczyzny. 



 

 

 

Mojżesz Moser niem. Moses Moser 

(ur. 29.09.1797 r., zm. 15.08.1838 r.) 

Bankier, filantrop, rabin, społecznik i działacz żydowski. Był jednym ze współzałożycieli 

berlińskiego „Stowarzyszenia Kultury i Nauki Żydów”. Przyjaciel Heinricha Heinego. 

Został pochowany pod Lipianami na cmentarzu żydowskim. 

 

 

Hubert Dzikowski (ur.13.08.1929 r., zm. 10.08.2019 r.) 

Honorowy Obywatel Lipian, wieloletni dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lipianach, działacz w dziedzinie kultury, plastyk, instruktor, fotograf, dokumentalista 

upamiętniający życie miasteczka od lat 60 - tych. 

 

 

 

Paul Biens  (ur. 24.01.1874 r., zm. 23.02.1945 r.) 

W latach 1900 -1931 pracował jako nauczyciel w Lipianach, pełniąc jednocześnie w po-

wiecie funkcję rektora szkoły powszechnej, kształcącej na poziomie średnim. Na łamach 

lokalnej gazety „Lippehner Anzeiger” publikował artykuły historyczne i etnograficzne. 

Pełnił funkcję przewodniczącego i dyrygenta w Związku Nauczycieli „Lipiany i okolica”. 

Regionalista, historyk, kronikarz i wydawca, który podjął się trudu spisania lipiańskich 

legend. 

 

 

Jan Aleksander Rola (ur. 1.01.1932 r., zm. 25.10.2018 r.) 

Nauczyciel biologii, sportowiec, zawodnik Wichra późniejszej Stali, szkoleniowiec, 

instruktor piłki nożnej, społecznik. Uczył takie osobowości jak Lech Piasecki, Andrzej 

Miązek, Dorota Siupka. Honorowy Obywaltel Lipian. Pełnił funkcję Dziekana Kapituły Hall 

of Fame. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 

i Srebrny Krzyż Zasługi, odznaka Gryfa Pomorskiego, medal 75-lecia i 90- lecia Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. W 2008 roku otrzymał z rąk Ireny Szewińskiej i Piotra Nurowskiego 

Złoty Medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. 

Trener 50 – lecia Ziemi Pyrzyckiej.  
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Lech Piasecki (ur. 13 listopada 1961) 

Kolarz szosowy i torowy, mistrz świata amatorów  

i torowy mistrz świata zawodowców, zwycięzca Wyścigu 

Pokoju, pięciu etapów w Giro d’Italia, lider Tour de France.  

Sofia Ennaoui (ur. 30 sierpnia 1995)  

Polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach średnich  

i długich. Finalistka Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de  

Janeiro w biegu na 1500 metrów, wicemistrzyni Europy  

z 2016 r. i 2018 r. oraz Polski (2015 r. i 2018 r.) na tym dy-

stansie. Halowa mistrzyni Polski w biegu na 3000 m 

(2017 r.). 

 

Andrzej Miązek (ur. 16 maja 1964 w Lipianach) 

Piłkarz najwyższej klasy rozgrywkowej, obrońca oraz trener 

piłkarski, wychowanek MKS Stal Lipiany. Od roku 1980 re-

prezentował barwy Pogoni Szczecin. Zadebiutował 12 paź-

dziernika 1980 w drużynie juniorów, występującej wówczas 

w lidze międzywojewódzkiej juniorów.  

Lipiany 

Aleja Lipiańskich Osobowości 
Współcześnie... 



 

 

Michaela Rak (ur. 18 lipca 1963 w Lipianach) 

Siostra zakonna, założycielka i dyrektor Hospicjum im. bł. 

ks. Michała Sopoćki w Wilnie, wielokrotnie odznaczana 

przez najwyższe władze Polski i Litwy. 

Honorowa obywatelka Lipian . 

Prof. dr  hab. Bohdan Boguszewski (ur. 21 listopada1949) 

Założyciel Orkiestry Academia, współtwórca i dyrektor arty-

styczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum 

Non Profanum, dyrygent Państwowej Opery w Bydgoszczy 

oraz kierownik muzyczny Opery i Operetki w Szczecinie.   
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Stanisław Demczuk (ur. 9 marca 1959 w Lipianach) 

Od 1980 r. pracował w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 

Stanisława Hadyny w Koszęcinie na stanowisku tancerz – 

śpiewak – solista, a później również inspicjent. Pierwszo-

planowy solista chóru, dokonał wraz z Zespołem „Śląsk” 

wielu nagrań płytowych i telewizyjnych. Obecnie kierownik 

działu produkcji imprez i koncertów – manager zespołu. 

 



  

 

W dawnych wiekach w Lipianach prężnie funkcjonowało piwowarstwo, 

a najbardziej znanym lipiańskim trunkiem było piwo “Zaczynaj”, 

którego nazwa nawiązywała do lipiańskiej legendy „O piwie trunko-

wym”. 

Według legendy, podczas prób smaku piwa burmistrz jako 

pierwszy nadpijał dzban, który później trafiał w ręce rajców kolejno we-

dług wieku. Zdarzało się, że najmłodszemu rajcy nie pozostawało nic na 

dnie i postanowił poskarżyć się burmistrzowi, co niestety nie przyniosło 

żadnego skutku. Jednak rajcowie przyznali rację najmłodszemu 

i udali się do zamku w Kaliszu, gdzie zatrzymał się Pan Ziemi. 

Książę wręczył delegacji dokument z nakazem do rady miejskiej, w któ-

rym umieścił tekst: „Qui bibit ex negas, Ex frischibus incipit ille” co w 

tłumaczeniu oznacza: “Kto wypije ostatki, zaczyna pić świeże”. 

Nakaz ten został wprowadzony do lipiańskiego zwyczaju i przyniósł mia-

stu sławę. Dziś miasto aktywnie nawiązuje do piwowarskiej historii.  

Lipiany 

Piwne tradycje 
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 „My Waldemar, z Bożej łaski książę Nowej Marchii, podajemy wszem do wiadomości 

nasz rozkaz. Otrzymawszy skargi wniesione przez poddanego naszego miasta Lipiany, 

Piotra Wadephula, którego rajcy do picia ostatniej kropli piwa z dzbana zmuszają, rozkazu-

jemy z całą powagą każdemu burmistrzowi miasta, by w przyszłości tego postępowania 

unikali. Przyznajemy wszystkim mieszkańcom Lipian, a także obcym, prawo dowolnego 

picia i to wedle obyczaju: kto wypije ostatnią kroplę piwa, prawo ma do rozpoczęcia nowej 

beczki. Kto zaś naszego rozporządzenia nie posłucha, winien będzie kary stu szylingów, z 

których połowa do naszej kasy, druga do magistratu uiszczana będzie. Dano na naszym 

zamku w Kaliszu, trzeciego dnia Wielkanocy, roku 1479".  

Lipiańskie prawo picia piwa 



  

 

 Zupa znana pod nazwą polewka bądź bryja, jest najstarszą po-

trawą, którą spożywa człowiek. W wiekach średnich jadana była przez 

wszystkie klasy społeczne, ponieważ stanowiła tani i sycący posiłek. 

Jedną z najpopularniejszych znanych polewek była zupa piwna. Stała 

się ona historią śródziemnomorskiej kuchni. Aleksander Dumas w swo-

im „Wielkim słowniku kulinarnym” wyróżnił pięć rodzajów zupy piwnej: 

klasyczna – ze śmietaną, żółtkiem i mąką kukurydzianą; druga – 

z arakiem i białkami w koszulkach, czyli bez żółtek; holenderska – 

przyrządzana z ciemnego piwa i białego wina oraz gałki muszkatoło-

wej; polska - z ciemnym piwem, pieprzem i kwaśną śmietaną; szwajcar-

ska – z duszoną na maśle cebulą, bulionem, podawana z tartym serem 

i czosnkiem. 

 

Tak też pewnego dnia 1974 roku załoga lipiańskiej restauracji 

„Herbowa” postawiła sobie ambitny cel, udział w konkursie gastrono-

micznym o „Srebrną Patelnię Światowida”. Kierownik restauracji, pan 

Stanisław Kołodziński, zgłosił uczestnictwo „Herbowej” w tymże kon-

kursie „Srebrna Patelnia” dla najlepszych,  Załoga restauracji w skła-

dzie: Franciszka Dzido, Regina Szymoniak – szefowe kuchni, Teresa 

Jurkin, Stanisława Spławska – kucharki, Wanda Szczęsna, Barbara 

Stępień, Danuta Piłkowska – kelnerki, Irena Ilczuk, Ewa Biernacka – 

bufetowe oraz Stefania Jakubowska – technolog żywienia, „zabrały 

się” do pracy. 

 

Przepis na zupę został zapożyczony ze staropolskiej książki kuchar-

skiej, ale został delikatnie zmodyfikowany przez kucharki z lipiańskiej 

restauracji.  

Do zupy dodano następujące składniki: 

- półtora litra piwa, 

-  2-3 goździki, 

- kawałeczek cynamonu, 

- 1/8 litra śmietany, 

- dwa surowe żółtka, 

- 2 dkg masła, 

- 20 dkg twarogu. 

Zupę należy wykonać w następującej kolejności: 

Piwo zagotować z cynamonem i goździkami, gorące przecedzić i połą-

czyć ze śmietaną rozmieszaną z żółtkami. Wlewamy do wazy. Na tale-

rzu podajemy twaróg pokrojony w kostkę i zalewamy ciepłą zupą. 

I to właśnie ta zupa przyczyniła się do tego, że restauracja „Herbowa” 

uzyskała wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim otrzymując prestiżową 

nagrodę w postaci „Srebrnej Patelni Światowida” a restaurację rozsła-

wiła w całym naszym regionie. 
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