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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu wymaga podejmowania działań 

strukturalnych i organizacyjnych, które w połączeniu z właściwie prowadzoną opieką 

przez właścicieli i uŜytkowników zabytków dadzą efekt w postaci prawidłowo 

utrzymanych obiektów i obszarów zabytkowych. O ile ochrona w swej istocie jest 

domeną i zadaniem państwa polskiego, to juŜ sama opieka nad zabytkiem szeroko 

pojmowanym jest zadaniem właściciela i uŜytkownika, w tym takŜe samorządu 

terytorialnego. Zadania wynikające z prawidłowo prowadzonej opieki nad dziedzictwem 

kulturowym w regionie i na poziomie gminy mogą odbywać się w sposób prawidłowy 

pod warunkiem, Ŝe będą miały charakter kompleksowy, obejmujący wszystkie aspekty 

chronienia zabytków nie tylko przed zniszczeniem, ale co najwaŜniejsze, przekazania go 

w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Mając bowiem pełną świadomość 

tego, Ŝe nawet dla obiektów i obszarów, które utraciły swoją pierwotnie wytworzoną 

funkcję, wspólnie ze strukturami państwa odpowiedzialnymi za ochronę zabytków naleŜy 

wygenerować takie ich zagospodarowanie, które nie tylko nie naruszy ich substancji 

zabytkowej, ale, co najwaŜniejsze, wprowadzi nowe funkcje gwarantujące im nowe 

zagospodarowanie, a jednocześnie pozwalające na ich przetrwanie. Ten sposób działania 

moŜliwy jest jednak pod warunkiem, Ŝe działania prowadzone w środowisku kulturowym 

będą spójne na roŜnych szczeblach zarządzania administracyjnego w obrębie 

kompetencji struktur państwa i samorządu. 

Na etapie tworzenia obecnej wersji Ustawy o ochronie zbytków i opieki nad 

zabytkami, która decyzją Sejmu uchwalona została 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162                     

z 17 września 2003 r., poz. 1568) przewidziano tworzenie krajowego programu ochrony 

zabytków na szczeblu krajowym oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów 

na szczeblach samorządowych (art. 87.1). Program taki, po uzyskaniu opinii wydanej 

przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, przyjmowany jest odpowiednio przez 

Sejmik Województwa, Radę Powiatu i Radę Gminy (art.87.3). Na poziomie powiatu, 

województwa i gminy program taki sporządza się na okres 4 lat (art.87.1.), z czego                  

po okresie 2 lat Zarząd Województwa, Powiatu i wójt sporządzają sprawozdanie,                    

które odpowiednio przedstawia się Sejmikowi Województwa, Radzie Powiatu lub Radzie 

Gminy (art. 87.5), a następnie przekazywane jest Generalnemu Konserwatorowi 

Zabytków i właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu jego 

wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 87.6). 
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Zadaniem wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest nie tylko 

określenie zakresu opieki w oparciu o istniejące struktury samorządowe, lecz takŜe 

nakreślenie kierunków działań, metod ich realizacji oraz rozeznanie potencjalnych źródeł 

finansowania. Efektem finalnym powinien być zespół działań konserwatorskich                           

i rewitalizacyjnych. Nie mniej waŜnym oczekiwanym efektem powinny być działania 

podnoszące poziom lokalnej świadomości społecznej, w wyniku czego zwiększy się 

poczucie „lokalności” jako wyróŜnika wzmacniającego więzi społeczne. 
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2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-  
    POMORSKIEGO   I    PLAN    ZAGOSPODAROWANIA    
    PRZESTRZENNEGO  WOJEWÓDZTWA    KUJAWSKO-  
    POMORSKIEGO 

 2.1 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. 
Przyjęta przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą                           

Nr XLI/586/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2020” jest aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego do 2010 r.” uchwalonej Uchwałą Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Nr 439/2000 w dniu 20 czerwca 2000 r. Zaktualizowana 

strategia rozwoju jest w pełni spójna z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Strategia rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego jest planem, którego realizacja skutkować ma wzrostem 

potencjału ekonomicznego regionu, unowocześnieniem jego struktury funkcjonalno-

przestrzennej, poprawą poziomu Ŝycia mieszkańców, ma zapewnić mu przewagę 

w międzyregionalnej konkurencji. W analizie SWOT, przedstawionej w w/w 

dokumencie, w dziale „Zagospodarowanie przestrzenne, środowisko” jako mocne strony 

regionu wskazano – unikalne w skali kraju – miejskie średniowieczne zespoły 

urbanistyczne, obiekty zabytkowe i kolekcje muzealne, natomiast po stronie słabych 

stron znalazł się  niezadowalający stan techniczny zabytkowej architektury. 

Celem nadrzędnym dotychczasowej i aktualnie przyjętej strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego pozostaje poprawa konkurencyjności regionu                    

i podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego 

rozwoju. W strategii wskazuje się priorytetowe obszary działań strategicznych, działania 

strategiczne (cele strategiczne) oraz główne kierunki działań strategicznych                        

(cele operacyjne). Tematyka dotycząca dziedzictwa kulturowego zawarta została                   

w Priorytetowym obszarze działań 2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-

przestrzennej regionu. 

Działanie 2.5. Promocja dziedzictwa kulturowego. 

Aby dziedzictwo kulturowe mogło być efektywnym instrumentem promocji 

regionu, winno mieć odpowiednią, w pełni ukazującą jego walory prezencję.                   

W odniesieniu do zabytków architektury i urbanistyki oznacza to ich dobry stan 

techniczny, w odniesieniu do zabytków ruchomych odpowiednio atrakcyjnie 

zaaranŜowane ich kolekcje, zaś – na przykład – w odniesieniu do przejawów kultury 

duchowej, tradycji, odpowiednie ich atrakcyjne prezentacje. 
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2.5.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego regionu w jak najlepszym stanie           

i z zamiarem jego wielokierunkowego uŜytkowania, wymaga zróŜnicowanych                          

ze względu na bogactwo form działań konserwatorskich (remontowych, 

rekonstrukcyjnych, innych). Jednym z takich działań, umoŜliwiającym właściwą ochronę 

i jednocześnie udostępnienie licznych obiektów dziedzictwa kulturowego, jest ich 

multimedialna prezentacja przy wykorzystaniu technik informatycznych (digitalizacji). 

Za ich pośrednictwem liczne, unikalne eksponaty zbiorów muzealnych i bibliotecznych, 

mogą być bezpośrednio dostępne w celach informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych               

i innych. 

2.5.2 Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych. 

Dziedzictwo kulturowe – w szczególności zaś obiekty zabytkowej architektury 

przeznaczone w przeszłości do określonego uŜytkowania winny być adaptowane do 

spełniania nowych funkcji. Mogą one słuŜyć do ekspozycji obiektów,                                    

być wykorzystywane jako pomieszczenia  do prezentacji twórczości artystycznej, dla 

aktywności rekreacyjnej, w tym nawiązującej do tradycji historycznej itp. Tego rodzaju 

adaptacje przybliŜą te obiekty ludziom współczesnym, oŜywią je i fragmenty osiedli, 

w których się znajdują, mogą stać się źródłem dochodów, które będzie moŜna 

przeznaczyć na przykład na ich naleŜyte utrzymanie. 

Realizacja strategii rozwoju moŜe być wzmocniona poprzez określone działania 

promocyjne w znaczeniu marketingowym. MoŜna wskazać działania, w odniesieniu                

do których odpowiednia promocja rynkowa moŜe istotnie waŜyć na efektywności ich 

realizacji. Na przykład znajduje uzasadnienie promocja regionu kujawsko-pomorskiego 

jako: 

— regionu unikalnych zabytków architektury średniowiecznej, charakterystycznego 

gotyku nadwiślańskiego, związanego z obecnością Zakonu KrzyŜackiego, 

— regionu unikalnych zabytków archeologicznych, architektury romańskiej na ziemiach 

polskich, 

— regionu atrakcyjnych imprez artystycznych, muzycznych i sztuki teatralnej miast 

Bydgoszczy, Torunia, Ciechocinka. 

2.2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XI/135/03 z dnia               

26 czerwca 2003 r. zatwierdził „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

kujawsko-pomorskiego”. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest 
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kontynuacją prac planistycznych rozpoczętych opracowaniem „Strategii Rozwoju 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2010 r.”, uchwalonej Uchwałą Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 439/2000 w dniu 20 czerwca 2000 r.                     

W opracowaniu obu dokumentów zastosowano zasadę „zintegrowanego planowania 

strategicznego”, gdzie strategia rozwoju społeczno-gospodarczego określa załoŜenia 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a sam plan jest wyrazem 

przestrzennym tejŜe strategii. 

Celem głównym zagospodarowania przestrzennego regionu jest „zbudowanie 

struktur funkcjonalno-przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość 

Ŝycia mieszkańców”. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa przyjęto 

m.in. następujący, pochodny od celu głównego, cel szczegółowy – zwiększenie 

atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako pochodnej jego walorów 

przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów Ŝycia mieszkańców, 

wysoce sprawnych systemów infrastruktury technicznej i dogodnych powiązań               

ze światem zewnętrznym. 

ZróŜnicowana problematyka zagospodarowania przestrzennego województwa 

wymaga stosowania szczególnych zasad zagospodarowania. Określono w planie 

województwa, Ŝe zachowanie dziedzictwa kulturowego wymaga przestrzegania 

następujących zasad: 

— zachowania dziedzictwa kulturowego w stanie umoŜliwiającym jego przetrwanie         

dla przyszłych pokoleń, 

— harmonijnego kształtowania krajobrazu kulturowego, 

— dbałości o integralność zabytkowych struktur urbanistycznych i ruralistycznych. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego zostały określone w planie 

województwa w układzie trzech sfer. Pierwsza z nich to sfera osadnicza,                            

gdzie podstawowe kierunki działań związane z rozwojem i kształtowaniem sieci 

osadniczej zakładają wzmocnienie jej potencjału, podniesienie jakości Ŝycia 

mieszkańców, wykorzystanie walorów turystycznych oraz ochronę dziedzictwa 

kulturowego. W drugiej sferze – środowiska przyrodniczego i kulturowego – zapisano,              

Ŝe dla zachowania dziedzictwa kulturowego województwa dla potrzeb przyszłych 

pokoleń konieczne jest kontynuowanie działań w zakresie ochrony walorów krajobrazu 

kulturowego. 
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3. NARZĘDZIA NIEZB ĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI  
    OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE 
 

Współczesna ochrona zabytków obejmuje nie tylko pojedyncze zabytki, dzieła 

sztuki, pamiątki historyczne, lecz równieŜ krajobraz kulturowy będący przekształconym 

przez człowieka naturalnym otoczeniem, w którym zapisane są  zarówno elementy 

kultury materialnej jak i duchowej. Ochrona zabytków zatem to zespół procedur 

mających uchronić przed zniszczeniem uznane za istotne – jako świadectwa historyczne 

– elementy tworzące wspólnie krajobraz kulturowy. Polega ona na podejmowaniu działań 

administracyjnych mających na celu zapobieganie zagroŜeniom, udaremnianie niszczenia 

i niewłaściwego uŜytkowania zabytku, przeciwdziałanie kradzieŜom, kontroli stanu 

zachowania i przeznaczenia zabytku, a takŜe zapewnieniu warunków ich naleŜytej 

ochrony. Przedmiotem opracowania w tym „Programie...” nie są obiekty ruchome, 

natomiast  najwaŜniejszym zadaniem jest zabezpieczenie zabytków architektury. Zabytki 

ruchome umieszczone w ich wnętrzu będą przedmiotem zainteresowania w następnym 

etapie działań. 

Podstawowymi narzędziami prawnej ochrony zabytków, wynikającymi z ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, są: 

— rejestr zabytków, 

— utworzenie parku kulturowego, 

— uznanie zabytku za pomnik historii, 

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

3.1 Rejestr zabytków 
 

Rejestr zabytków stanowi podstawową ustawową formę ochrony prawnej obiektu 

i prowadzony jest według ściśle określonej procedury wyznaczonej przez Ustawę 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 

wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 

skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Wpis do rejestru 

zabytków stwarza określoną, jednoznaczną sytuację prawną obiektu, która ogranicza 

swobodę działań, zwłaszcza tych niepoŜądanych, narzuca pewne rygory postępowania 

przy nich, daje teŜ pewne przywileje finansowe. Ta forma ochrony prawnej stwarza 

moŜliwość lepszej opieki przez właścicieli, kontroli nad prowadzonymi pracami oraz 

zapewnienia właściwego uŜytkowania. 
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Do rejestru zabytków wpisuje się zabytki ruchome, nieruchome, archeologiczne, 

otoczenie zabytku, nazwę geograficzną, historyczną lub tradycyjną, układ urbanistyczny, 

ruralistyczny lub historyczny zespołu budowlanego (tzw. obszarowy wpis do rejestru 

zabytków). Wpisu do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator zabytków, 

traktując ten wpis jako priorytetową formę ochrony. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wszelkie prace 

prowadzone przy obiektach połoŜonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 

wymagają równieŜ właściwych uzgodnień i pozwoleń konserwatorskich, wynikających 

z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Niedostosowanie się do tych 

wymogów niesie za sobą skutki prawne w postaci decyzji administracyjnych 

wstrzymujących nielegalne działania bądź teŜ nakazujących przeprowadzenie pewnych 

prac, jeśli ich wykonanie – ze względu na nieodpowiedni stan techniczny – jest 

niezbędne z uwagi na zagroŜenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem obiektu. 

W przypadku niezgodnych z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków 

realizacji prac przy zabytku, do procedury postępowania administracyjnego włącza się 

właściwy organ nadzoru budowlanego. Konsekwencją umyślnego niszczenia 

i uszkadzania zabytków jest kara pozbawienia wolności, w przypadku działań 

nieumyślnych jest to kara grzywny lub ograniczenia wolności. 

Wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków jest poprzedzone postępowaniem 

przygotowawczym, na które składa się: złoŜenie wniosku przez właściciela lub 

wieczystego uŜytkownika obiektu, wszczęcie procedury administracyjnej oraz wizja 

lokalna obiektu. Konieczne jest takŜe udokumentowanie wartości zabytkowych obiektu 

w formie karty ewidencyjnej (tzw. karta biała lub dokumentacja ewidencyjna załoŜeń 

zieleni). Dokumentacja ta stanowi podstawę do dalszych czynności proceduralnych, 

w wyniku których ostatecznie zostaje wydana decyzja o wpisaniu zabytku do rejestru 

zabytków. 

Treść decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków powinna być jednoznaczna, 

poparta załącznikiem graficznym z określonymi granicami ochrony konserwatorskiej. 

DuŜym utrudnieniem w odczytywaniu wcześniejszych decyzji o wpisie do rejestru 

zabytków jest brak tego załącznika. Jest on szczególnie waŜny przy wpisach 

obszarowych, takich jak układy urbanistyczne czy zespoły rezydencjonalne i folwarczne. 

Nie mniej istotne jest to przy wpisach indywidualnych obiektów, gdzie równieŜ naleŜy 

ustalić granice ochrony konserwatorskiej. Jednoznaczność treści decyzji polegać powinna 

na wyszczególnieniu w uzasadnieniu tego dokumentu tylko tych obiektów, które mają 

być chronione prawnie na mocy tej decyzji. Umieszczanie innych obiektów nieobjętych 

wpisem niepotrzebnie zaciera interpretację tego wpisu. 
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3.2 Park kulturowy 
 

Krajobraz kulturowy to, zgodnie z brzmieniem artykułu Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku 

działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. 

Uwarunkowania przyrodnicze są niezaprzeczalnym tłem dla wszelkich działań 

człowieka, a razem tworzą one integralną strukturę przestrzenną, na którą składają się 

płaszczyzny (lasy, łąki, zbiorniki wodne), ciągi (rzeki, drogi) i punkty (obiekty kulturowe 

przyrodnicze). Bogate dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze regionu wpływa na proces 

kształtowania toŜsamości regionalnej. Dziedzictwo to skłania do podjęcia waŜnych 

działań w tym zakresie. Współczesne zarządzanie ochroną krajobrazu powinno opierać 

się o zasady spójności aspektów środowiskowych z historycznymi i konserwatorskimi. 

Ochrona krajobrazu kulturowego moŜe być wyraŜona poprzez utworzenie parku 

kulturowego, którego istotą mają być najbardziej reprezentatywne i charakterystyczne 

cechy krajobrazu kulturowego, jego uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne oraz 

identyfikacja grup społecznych czy teŜ deklaracja społecznej woli utworzenia parku 

kulturowego. Celem utworzenia parku kulturowego jest ochrona krajobrazu kulturowego 

oraz zachowanie wyróŜniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, 

charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Nie mniej waŜny 

jest takŜe sposób opracowania projektu planu ochrony parku kulturowego, którego 

zwieńczeniem jest uchwalenie przez właściwą Radę Gminy i publikacja tego planu. 

Znaczącą rolę odgrywa tu właściwa motywacja, pozytywna atmosfera dla idei utworzenia 

parku kulturowego. WaŜna jest równieŜ promocja tego przedsięwzięcia w celu 

dopracowania szczegółów. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku 

kulturowego Rada Gminy moŜe utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania 

parkiem. Istotną regulacją jest obowiązek sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, na których utworzono park kulturowy. 

Ochrona parku kulturowego powinna teŜ zostać uwzględniona w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W specjalnych przypadkach park kulturowy 

o szczególnej wartości moŜe teŜ być uznany za pomnik historii lub jako pomnik historii 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Przygotowując projekt uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia parku 

kulturowego, naleŜy brać pod uwagę określenie granic parku, celów i zasad ochrony oraz 

zasad zarządzania parkiem. Uchwała zaś powinna być przeprowadzona z zachowaniem 
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stosownych procedur obowiązujących w tym zakresie gminny samorząd terytorialny 

i jego jednostki organizacyjne. 

3.3 Pomnik Historii 
 

Uznanie zabytku za Pomnik Historii jest szczególnym aktem prawnym, bowiem 

Pomnikiem Historii mogą zostać zabytki nieruchome o ponadregionalnym znaczeniu, 

duŜych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mające znaczenie dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, utrwalone w świadomości społecznej i stanowiące 

źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Ponadto muszą to być zabytki jednorodne 

stylowo, naleŜycie wyeksponowane w przestrzeni, będące dziełami wybitnych twórców 

oraz dobrze zachowane. 

Pomnikami Historii mogą być krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, 

ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa lub zespoły tych 

dzieł o wspólnych cechach stylowych, uŜytkowych lub konstrukcyjnych, dzieła 

budownictwa obronnego, obiekty dziedzictwa przemysłowego, inŜynierii lądowej 

i wodnej, parki i ogrody, cmentarze, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź 

związane z działalnością wybitnych osobistości lub instytucji oraz zabytki archeologiczne 

(pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, 

kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej). Ponadto muszą to 

być zabytki, które: 

— zachowały pierwotną kompozycję przestrzenną lub uległy nieznacznym 

przekształceniom, 

— są jednorodne stylowo lub o czytelnych i zharmonizowanych ze sobą 

nawarstwieniach, 

— są naleŜycie wyeksponowane w przestrzeni miejskiej lub krajobrazie i zachowały 

pierwotne relacje z otoczeniem, 

— są dziełami wybitnych twórców, np.: architektów, planistów, architektów krajobrazu, 

ogrodników, 

— są dobrze zachowane lub w stanie pozwalającym na ich rewaloryzację, 

— są przedmiotem troski konserwatorskiej. 

Obiekt proponowany do uznania za Pomnik Historii musi być wpisany do rejestru 

zabytków lub objęty statusem parku kulturowego. Dla układów przestrzennych 

i obszarów powinny być opracowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego występuje do Prezydenta RP 

o uznanie zabytku za Pomnik Historii, jeŜeli zgłaszany zabytek spełnia określone 

szczegółowe kryteria. 

JeŜeli zasadność wniosku Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyska 

akceptację, Prezydent RP w drodze rozporządzenia uznaje obiekt za Pomnik Historii, 

określając jego granice. Rozporządzenie Prezydenta RP jest ogłaszane w „Dzienniku 

Ustaw”. 

3.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

Podstawą działania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określająca zasady 

kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 

administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia 

terenów na określone cele, takŜe  ustalenia zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 

Wspomagają ją cztery rozporządzenia Ministra Infrastruktury: 

— w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

— w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

— w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, 

— w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o Ustawę 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględnia się ochronę zabytków 

nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków oraz ich otoczenia, a takŜe innych 

zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków 

kulturowych. Zabytkami nieruchomymi są: krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, 

ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła 

budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy 

zaprojektowanej zieleni, a takŜe miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zabytkami nieruchomymi są równieŜ 

stanowiska archeologiczne. 
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Podstawą do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jest ewidencja zabytków, na podstawie której zawiera się w planie szczegółowy wykaz 

obiektów i terenów do ochrony. Formą ochrony zewidencjonowanych obiektów ujętych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są strefy ochrony 

konserwatorskiej. Obowiązują w nich określone ustalenia, które mają chronić znajdujące 

się na ich obszarze zabytki. Niedostosowanie się do tych ustaleń, w poszczególnych 

strefach ochrony zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

traktowane jest jako wykroczenie przeciwko miejscowemu prawu, bowiem w nich 

obowiązują określone ograniczenia, zakazy i nakazy mające na celu ochronę 

znajdujących się na tych obszarach zabytków i obiektów o wartościach kulturowych. 

Strefy ochrony konserwatorskiej mają za zadanie utrzymać prawidłowy ład przestrzenny 

na obszarze historycznych układów przestrzennych, w tym urbanistycznych, 

ruralistycznych i kaŜdego innego rodzaju. 

WyróŜnia się następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

— strefa „A”  – strefa pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, w której 

elementy historycznego układu przestrzennego (rozplanowanie, zabudowa oraz 

związany z nimi integralnie teren i krajobraz) mają wyraźnie wyodrębniony układ 

przestrzenny o wysokich walorach zabytkowych, 

— strefa „B”  – strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych, obejmująca 

tereny historycznego układu przestrzennego, znajdującego się poza obszarem centrum 

historycznego (historyczne przedmieścia, obrzeŜa miasta z historyczną zabudową), 

— strefa „K”  – strefa ochrony krajobrazu obejmująca tereny krajobrazu integralnie 

związanego z zespołem zabytkowym, 

— strefa „W”  – strefa ochrony reliktów archeologicznych zawierająca teren 

o rozpoznanej zawartości reliktów archeologicznych podlegających ochronie 

konserwatorskiej (grodziska, wzgórza zamkowe, tereny zburzonych fortyfikacji), 

— strefa „E”  – strefa ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego obejmująca obszar 

stanowiący zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów lub obiektów 

zabytkowych, 

— strefa „OW”  – strefa obserwacji archeologicznych, w której znajdują się 

nieeksponowane stanowiska archeologiczne zastrzeŜone jako tereny obserwacji 

archeologicznych. 

Poza tymi strefami, w planie miejscowym wyznacza się równieŜ inne strefy 

ochrony konserwatorskiej, które uzaleŜnione są od potrzeby (strefa załoŜenia 

ruralistycznego, strefa ochrony zespołu dworsko-parkowego, strefa zespołu fortu). 
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Ochronie mogą takŜe podlegać wartości niematerialne (nazwy geograficzne, historyczne 

lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej). 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzy się w trzech etapach: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin 

zawierające uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego 

i zabytków. Wymienia się tu obiekty i strefy podlegające ochronie konserwatorskiej 

i określa zasady ich ochrony; zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z zapisami studium, a naruszenie 

zasad i trybu sporządzania studium lub planu miejscowego powoduje niewaŜność 

uchwały Rady Gminy w całości lub części. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia ochronę zewidencjonowanych 

zabytków, lecz nie posiada mocy prawnej. Brak tej podstawy nie nakłada obowiązku 

uzgadniania ani konsultowania z organem konserwatorskim zadań przy tego typu 

obiektach. W tym przypadku właściwe uŜytkowanie i naleŜyta opieka nad obiektami 

zewidencjonowanymi zaleŜy przede wszystkim od dobrej woli i świadomości 

właścicieli i uŜytkowników. 

2) Składanie opinii i wniosków do zawiadomienia o sporządzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały 

o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, ogłasza się w miejscowej prasie 

oraz przez obwieszczenie o podjęciu tej uchwały, określając formę, miejsce i termin 

składania wniosków do planu. Zawiadamiane są równieŜ właściwe do uzgadniania 

i opiniowania planu instytucje i organy. Organ konserwatorski, w zakresie swojej 

właściwości rzeczowej i miejscowej, zobowiązany jest do współpracy przy 

sporządzaniu odpowiednio projektu studium lub projektu planu miejscowego, 

polegającym na opiniowaniu i formułowaniu wniosków oraz udostępnianiu 

informacji. 

3) Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organ 

konserwatorski sprawdza, czy w projekcie planu miejscowego uwzględniono zasady 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

przedstawione w opinii i wnioskach do planu. Sprawdza teŜ, czy proponowane 

w projekcie inwestycje nie stanowią zagroŜenia dla dalszego istnienia obiektów 

nieruchomych i są zgodne z zapisem studium. W przypadku ich uwzględnienia, 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje uzgodniony 

pozytywnie. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który w sposób wyczerpujący 

ustala wymogi konserwatorskie, moŜe zapewnić właściwą ochronę historycznych 

obiektów nieruchomych. Wymienione w tekście planu i oznaczone w jego części 

rysunkowej obiekty są chronione prawnie. Oprócz wyszczególnienia wszystkich 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków, plan miejscowy zawiera w szczególności 

ustalenia dotyczące stref ochrony konserwatorskiej oraz zasad ochrony zabytków 

niewpisanych do rejestru zabytków, a uwzględnionych na podstawie ewidencji 

konserwatorskiej. Dla tych ostatnich jest to jedyna forma ochrony prawnej. Dlatego 

waŜne jest dąŜenie do szczegółowego ujmowania zwłaszcza tych obiektów, które nie 

bronią się poprzez indywidualny wpis do rejestru zabytków. Wpis ten uchroni je 

wówczas przed wszelkimi nielegalnymi bądź niszczącymi działaniami inwestycyjnymi, 

mającymi ogromny wpływ na wygląd budynków historycznych i ich najbliŜsze 

otoczenie. 

 

3.5 Ewidencja zabytków jako narzędzie pomocnicze we właściwej opiece nad    
      zabytkami 
 

Najliczniejszą grupę obiektów o wartości kulturowej stanowią obiekty figurujące 

w ewidencji zabytków. W oparciu o odpowiednie zapisy Ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., ewidencja zabytków stanowi podstawę do 

sporządzania programów opieki nad nimi. Według tych zapisów, Generalny Konserwator 

Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart ewidencyjnych 

z obszaru całego kraju, Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi natomiast 

wojewódzką ewidencję zabytków znajdujących się na terenie danego województwa. 

W gestii wójta zaś spoczywa prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie kart 

adresowych zabytków nieruchomych, znajdujących się na terenie gminy, które zarazem 

są objęte wojewódzką ewidencją. 

Sporządzenie kompletnej, rzetelnej karty ewidencyjnej wykorzystującej wszystkie 

dostępne materiały to waŜny element w procedurze prawnej opieki i ochrony zabytków. 

Wartość i znaczenie dokumentacji ewidencyjnej zaleŜy bowiem od poziomu 

kompletności tych podstawowych informacji o obiektach historycznych. 

Aktem prawnym, regulującym zasady prowadzenia ewidencji zabytków przez 

poszczególne organy, jest Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. 

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem. Określa ono podstawowe dane, jakie powinny znaleźć się na karcie 
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ewidencyjnej i karcie adresowej zabytku, przesłanki, od których spełnienia zaleŜy 

włączenie kart ewidencyjnych i adresowych do ewidencji oraz ich wyłączenie 

z ewidencji. Rozporządzenie to ustala teŜ sposób gromadzenia zbioru dokumentów dla 

zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

Obiekty ujęte w ewidencji zabytków mogą podlegać ochronie w dwojaki sposób: 

poprzez obszarowy wpis do rejestru zabytków oraz poprzez ustalenia dotyczące ochrony 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

3.6 Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO 
 

3 listopada 1972 r. to data podpisania w ParyŜu Konwencji o ochronie 

światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, precyzującej pojęcie dziedzictwa 

kulturalnego, naturalnego oraz określającej zasady jego ochrony. Konwencja paryska 

została przyjęta przez Konwencję Generalną UNESCO w 1972 r., weszła zaś w Ŝycie 

w 1975 r. po ratyfikowaniu jej przez pierwszych 20 państw. Na mocy Konwencji 

powołano Międzynarodowy Komitet Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 

i Naturalnego, który upowaŜniono do prowadzenia Listy Światowego Dziedzictwa. 

Polska ratyfikowała Konwencję w 1976 r. 

Kandydować do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa powinny wyłącznie 

obiekty uznane za pomniki historii. Listę tę tworzą zarówno zabytki architektury 

i zespoły budowlane, jak i pomniki przyrody lub formacje geologiczne i fizjograficzne, 

a takŜe miejsca zabytkowe (wspólne dzieła człowieka i przyrody) oraz stanowiska 

archeologiczne. 

Dziedzictwo ma przedstawiać róŜnorodność kulturalną i bogactwo natury 

wszystkich regionów świata. Warunkiem wpisu na Listę jest spełnienie jednego lub kilku 

kryteriów, świadczących o jego wyjątkowości w skali światowej: 

1) Stanowi nieprzeciętny przejaw twórczości ludzkiego geniuszu. 

2) Ukazuje szczególne znaczenie wartości humanistycznych w sferze rozwoju 

architektury lub technologii, sztuk monumentalnych, planowania miejskiego lub 

projektowania krajobrazu. 

3) Zawiera w sobie unikalne lub przynajmniej wyjątkowe świadectwo wciąŜ Ŝywej bądź 

nieistniejącej juŜ tradycji kulturowej. 

4) Jest niezwykłym przykładem danego typu budowli, zespołu architektonicznego bądź 

technologicznego, krajobrazu, ilustrującym znaczący(e) etap(y) historii człowieka. 

5) Stanowi niezwykły przykład ludzkiego osadnictwa i gospodarki lądowej/morskiej, 

który jest reprezentatywny dla danej kultury (kultur) lub obrazuje interakcję 
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człowieka ze środowiskiem, szczególnie w przypadku, gdy pojawia się zagroŜenie w 

postaci nieodwracalnych zmian w tym środowisku. 

6) Jest bezpośrednio związane z wydarzeniami lub tradycjami, ideami, wierzeniami, 

dziełami sztuki lub literatury o niezwykłej uniwersalnej wartości. 

7) Stanowi przykład najbardziej niezwykłych zjawisk naturalnych lub jest obszarem 

o wyjątkowym pięknie natury. 

8) Ukazuje najwaŜniejsze etapy historii Ziemi, stanowi swego rodzaju zapis 

rozwijającego się na niej Ŝycia, jest świadectwem waŜnych procesów geologicznych, 

tworzących charakterystyczne formy terenu, wyróŜnia się wyjątkowymi cechami 

geomorfologicznymi lub fizjograficznymi. 

9) Jest wyjątkowym przykładem istotnych ekologicznych i biologicznych procesów 

zachodzących w ewolucji i rozwoju ekosystemów lądowych, słodkowodnych, 

nadbrzeŜnych i morskich, a takŜe zwierząt i roślin. 

10) Stanowi najwaŜniejsze i najistotniejsze siedliska naturalne, słuŜące ochronie 

biologicznej róŜnorodności in situ oraz ochronie zagroŜonych gatunków. 

Państwa – Strony Konwencji mają zapewnić takim miejscom na swoim terytorium 

szczególną opiekę, chronić je przed zniszczeniem i umoŜliwi ć ich zachowanie 

w moŜliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. 

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 851 miejsc w 141 

krajach (w Polsce 13 miejsc), z czego 660 obiektów kulturowych, 166 – naturalnych i 25 

o charakterze mieszanym kulturowo-przyrodniczym. 
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 4. ZARYS HISTORYCZNY TERENÓW OBECNEGO  
     WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

4.1 Wczesne średniowiecze 
 

Formy cywilizacyjne w krajobrazie naszych ziem zaczęły dominować                         

we wczesnym okresie rozwoju państwowości polskiej, zbiegającym się z gwałtownymi 

procesami ogólnoeuropejskimi zamykającymi pierwsze milenium naszej ery.                   

W tworzeniu scentralizowanego modelu państwowego pierwszoplanową rolę 

odegrały plemiona Goplan i Polan (głównie plemienia lednicko-gnieźnieńskiego). 

Kluczowa rola Polan miała swą genezę m.in.: w korzystnej lokalizacji –  w strefie 

oddzielonej od formacji germańskich i frankońskich obecnością buforu w postaci 

Słowian Połabskich, wraz ze stosunkowo dobrze rozwiniętym zapleczem ekonomicznym 

i administracyjnym, w postaci dwóch czołowych grodów w Gnieźnie i Kruszwicy. 

Przypuszcza się, Ŝe pierwszy znany z imienia ksiąŜę piastowski, Siemowit, objął 

swym panowaniem w końcu wieku IX całą Wielkopolskę, być moŜe z terytoriami 

zasiedlanymi przez Goplan. Jego następcy, Lestkowi, udało się juŜ opanować pogrąŜone      

w sporach plemiennych Mazowsze, tworząc terytorialne podwaliny przyszłego państwa. 

Za Siemomysła, ojca Mieszka I, główny nacisk połoŜono na umacnianie i unifikację 

opanowanych terenów. Kontrowersyjnym wydaje się pogląd o podporządkowaniu          

w czasie jego rządów terenów Pomorza1.  

Południowe i południowo-wschodnie rubieŜe dzisiejszego województwa, leŜące              

w strefie bezpośrednich wpływów jednostki stołecznej, na obszarze o względnej 

stabilności politycznej, transformowały najszybciej, wzbogacając się o atrybuty 

charakterystyczne dla struktur feudalnych. Tu właśnie koncentrowały się ośrodki władzy 

świeckiej i znaczniejsze grody. Obok wymienionej juŜ Kruszwicy – Dobrzyń nad Wisłą – 

gród ksiąŜęcy i Włocławek – późniejsza stolica biskupstwa.  

Datowanie przynaleŜności ziemi chełmińskiej do państwa piastowskiego 

pozostaje kwestią sporną. W świetle źródeł archeologicznych datę tę przesuwa się 

obecnie  na I połowę XI wieku2, chociaŜ – jak sądziło się do niedawna – Glopeani 

stanowili wspólną formację plemienną Kujaw i Ziemi Chełmińskiej3. 

                                                 
1 A. Czubiński, J. Topolski, Historia Polski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź  1989,                 
s. 29–30. 
2 J. Chudziakowa, op. cit, s. 63. 
3 S. Zajączkowski, Podziały plemienne w okresie powstania państwa, /w:/ Początki państwa polskiego,               
t. 1, Poznań 1962, s. 105 – 106. Do pewnego stopnia pogląd ten modyfikują najnowsze badania 
archeologiczne - W. Chudziak, Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej 
Drwęcy (VII-X/XII w.), Toruń 1991, s. 148. 
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Po okresie regresu osadniczego  na Ziemi Chełmińskiej nastąpiła intensyfikacja 

osadnictwa w VII i VIII wieku, oparta głównie o formacje grodowe. Z tego okresu 

pochodzą ślady osadnictwa zarejestrowane m.in. w Lubiczu, Jedwabnie, Toruniu, 

Lisewie, Gronowie i Gostkowie4. Wczesne osadnictwo strefy chełmińsko-dobrzyńskiej 

cechowało się znacznym rozproszeniem. Charakterystyczną cechą krajobrazu 

osiedleńczego były powstające od drugiej połowy IX w. do przełomu wieków X/XI 

jednostki terytorialne typu „civites” złoŜone z kilku osiedli. Dalsze silne zagęszczenie 

rejonu chełmińsko-dobrzyńskiego dokonało się w wieku XI, wskutek intensywnego 

napływu ludności Kujaw i Wielkopolski.5 Konsekwencją włączenia terenu Ziemi 

Chełmińskiej do państwa polskiego był, oprócz zmian terytorialnych, stanowiących efekt 

regulacji administracyjnych, intensywny rozwój małych, silnie ufortyfikowanych 

grodów6. Z całą pewnością najsilniejszą pozycję, wśród ośrodków Ziemi Chełmińskiej 

posiadały grody w Kałdusie – domniemanej stolicy diecezji pruskiej oraz w Radzyniu 

Chełmińskim – ośrodku administracyjnym Księstwa Mazowieckiego. Strukturę 

osiedleńczą dopełniały północne grody graniczne, nierzadko o pruskiej genezie – 

Wyszogród, RaciąŜ (pow. Tuchola), Nowe, Świecie nad Wisłą, Łasin. 

We wczesnej fazie tkanki młodej państwowości scalały importowane struktury 

administracji kościelnej. Jak powszechnie wiadomo, wraz z Dobrawą do Polski przybył 

Jordan zakładający biskupstwo misyjne w Gnieźnie, które swymi granicami objęło 

Wielkopolskę, Kujawy i po części Mazowsze. Samodzielne arcybiskupstwo 

gnieźnieńskie powstało w 999 r. za zgodą Sylwestra II i cesarza Ottona III.  

Pomimo Ŝe parafie, zwłaszcza wiejskie7, stanowiły dominujące centra 

kulturotwórcze, stosunkowo mało znany jest wczesny rozwój ich sieci, datujący się                 

w naszym regionie na początek XII w. Znacznie lepiej rozpoznany zespół stanowią 

obiekty związane z fundacjami klasztornymi i diecezjalnymi. 

Najstarszymi zabytkami sakralnymi związanymi z naszym regionem pozostaje 

klasztor benedyktynów w Trzemesznie (obecne województwo wielkopolskie), załoŜony                        

wg tradycji przez św. Wojciecha8 oraz świątynia w Kruszwicy9. Na Ziemi Chełmińskiej   

                                                 
4 Za J. Chudziakową, op.cit. 
5 W. Chudziak, Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII – XI wiek), 
Toruń 1996, s. 206. 
6 m.in. grody w obecnym Bobrowie, ChełmŜy, Jaguszewicach, Jedwabnie, Napolu, Pokrzydowie, 
Rzęczkowie, Skrwilnie, Świeciu nad Osą, Unisławiu, Wabczu, Wąbrzeźnie i śyglądzie. 
7 Na początku drugiego milenium Europa zdominowana była przez ludność wiejską skupioną 
w niewielkich wspólnotach, których centrum stanowiła plebania miejscowej świątyni. 
8 Badania archeologiczne zdają się potwierdzać genezę sięgającą X wieku. 
9 Niezachowany kościół kruszwicki, określany mianem bazyliki, wzmiankowany jest przez Kadłubka. 
Prawdopodobnie nosił wezwanie św. Wita. Szersze omówienie problemu: L. Łbik, Między legendą 
a  historią, czyli o początkach romańskiej kolegiaty św. Piotra w Kruszwicy, „Materiały do dziejów kultury 
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jest to natomiast bliŜej znany dopiero od niedawna obiekt w Kałdusie z 2. ćwierci          

XI w. 10  

Skala tego ostatniego dorównywała załoŜeniom ówczesnych katedr: gnieźnieńskiej, 

poznańskiej czy krakowskiej. Kałduską świątynię zaplanowano jako bezwieŜową 

trójnawową bazylikę zakończoną trzema absydami na osiach naw, o przybliŜonych 

wymiarach 40 na 17 metrów11. Geneza i funkcja kościoła w Kałdusie nie otrzymała jak 

do tej pory jednoznacznej interpretacji. Świątynia  ta została wzniesiona w obrębie grodu 

załoŜonego z inicjatywy Mieszka I lub Bolesława Chrobrego12, lecz, jak się zdaje,                 

nie pełniła roli kościoła grodowego. W. Chudziak dopatruje się w niej próby 

przeniesienia efemerycznej diecezji kołobrzeskiej, powołanej wraz z arcybiskupstwem 

gnieźnieńskim, i ustanowienia nowej – chełmińskiej przez jednego z trzech władców: 

Bolesława Chrobrego, Mieszka II lub Kazimierza Odnowiciela13.  

Nasilający się kryzys monarchii piastowskiej zapoczątkowany konfliktem 

Mieszka II, pogłębiony najazdami cesarza Konrada, wojsk ruskich oraz czeskiego 

Brzetysława, a takŜe rewolta pogańska obejmująca Pomorze, Kujawy i Wielkopolskę,       

nie sprzyjała procesom kulturotwórczym. Względna stabilizacja, poprzedzona rządami 

Kazimierza Odnowiciela, miała miejsce pod panowaniem Bolesława II Szczodrego. 

Z tym władcą tradycyjnie wiąŜe się fundację klasztoru benedyktynów 

w Mogilnie, datowaną według tzw. „Przywileju Bolesława Szczodrego” na 1065 r. 14 

                                                                                                                                                  
i sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 2, 1997,  s. 92–93. 
10 Gród w Kałdusie na przełomie lat 60. i  70.  XX wieku badał Andrzej Kola. Jako pierwszy odkrył 
niewielki fragment muru kamiennego, który zinterpretował jako relikty kościoła grodowego datowanego na 
początek wieku XI. W. Matuszewska-Kola, A. Kola, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych 
na grodzisku w Kałdusie, powiat Chełmno, w latach 1970–1972, „Komunikaty Archeologiczne”, t. 2, 
Bydgoszcz 1978, s. 213 nn.; A. Kola, Kałdus, gmina Chełmno,  /w:/ Wczesnośredniowieczne grodziska 
ziemi chełmińskiej. Katalog źródeł, Toruń 1994, s.86. Dopiero badania zapoczątkowane na nowo przez 
Wojciecha Chudziaka w roku 1996, a trwające do dnia dzisiejszego, ukazały rangę i rozmiar odnalezionej 
świątyni. 
11 W. Chudziak, Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie, województwo 
toruńskie (1997), „Archaeologia Historica Polonia”, t. 6, Toruń 1997, s. 291–293. 
12 Gród został zniszczony około połowy wieku XI, odbudowany pod koniec tego wieku. Powtórnie 
zniszczony podczas najazdu Prusów  w 1216 r., ostatecznie porzucony w 1282 r.. A. Kola, Grody ziemi 
chełmińskiej w późnym średniowieczu, Toruń 1991; W. Chudziak, O chronologii wczesnośredniowiecznego 
grodu in Culmine (uwagi na podstawie wyników analizy ceramiki naczyniowej), „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 286, Archeologia 23, Toruń 1995; W. Chudziak, 
Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej..., s. 238. 
13 W. Chudziak, Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie, województwo 
toruńskie (1997), „Archaeologia Historica Polona”, t. 6, Toruń 1997, s. 291 – 293; D. Piasek, Pierwsza 
katedra biskupów pomorskich ( rozmowa z drem hab. Wojciechem Chudziakiem), „Pomerania”, nr 10, 
1998, s. 19–21. 
Alternatywną moŜliwością jest powiązanie reliktów kałduskich z działalnością misyjnego arcybiskupa 
Brunona z Kwerfurtu i siedzibą arcybiskupstwa misyjnego, ewentualnie z sanktuarium, kanonizowanego 
w krótkim czasie po swej śmierci, arcybiskupa – L. Łbik, Święty Bruno z Kwerfurtu a relikty 
wczesnośredniowiecznego kościoła grodowego w Kałdusie koło Chełmna, „Materiały do Dziejów...”, z. 4, 
1999, s. 128–132. 
14 Wątpliwości co do tej daty ostatnio osłabły na skutek wykazania poszerzenia uposaŜenia metropolii 
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Dokument ten  zawiera spis nadań dla klasztoru mogileńskiego, będąc jednocześnie 

najstarszym dokumentem wzmiankującym grody Ziemi Chełmińskiej: Grudziądz 

i Chełmno; Dobrzyńskiej: Rypin; Kujaw razem z Mazowszem: Włocławek, Osielsko, 

Dobrzyń nad Wisłą, Przypust, Słońsk. Doskonale ilustruje to związek Ziemi 

Chełmińskiej i północnych Kujaw z Mazowszem oraz wyznacza bezsporną datę 

przynaleŜności Ziemi Chełmińskiej do Polski. 

Kościół mogileński wzniesiono jako trójnawową bazylikę z transeptem 

zlikwidowanym w okresie późniejszym. Pierwotnie posiadała jedną wieŜę (obecne wieŜe 

pochodzą z przebudowy barokowej), oflankowaną prostymi aneksami, pod którą 

znajdowała się krypta zachodnia, kryta sklepieniem krzyŜowym na gurtach, wspartym               

o centralny filar. UwaŜa się, Ŝe jest to pierwsze zachowane sklepienie na ziemiach 

polskich. 

Nieco młodszy rodowód posiada kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, 

powstała w 2. ćwierci XII w. Znaczna addycyjność bryły uzyskana opięciem 

prezbiterium i wschodniej strony ramion transeptu apsydami i przybudówkami, 

planowany  dwuwiekowy masyw zachodni, pozwala widzieć w kolegiacie kruszwickiej 

jedną  z najbardziej czytelnych w Polsce realizacji związanej z nurtem kluniackim. 

Wpływu reformy kluniackiej moŜna się równieŜ doszukać w kościele św. Trójcy 

w Strzelnie, wybudowanym wraz z klasztorem norbertanek, fundowanym przez Piotra 

Wszeborowica. Norbertanki zostały sprowadzone do Strzelna między 1175 r. a 1190 r. 

Świątynię konsekrowano dopiero w 1216 r. Bazylika w Strzelnie posiada transept                      

i prezbiterium zakończone absydą, pierwotnie flankowane otwartymi ku nawom 

bocznym kaplicami. Między transeptem a kaplicami prezbiterialnymi umieszczono 

cylindryczne wieŜe. Wnętrze wyróŜniało się bogatą dekoracją rzeźbiarską, o świetności, 

której świadczyć mogą zachowane kolumny z personifikacjami cnót i występków, a takŜe 

tympanon z Chrystusem na Majestacie. 

Ulokowana nieopodal kościoła św. Trójcy rotunda św. Prokopa jest stosunkowo 

późnym przykładem architektury romańskiej. Fundowana na przełomie XII w. i XIII w. 

nawiązuje do typu świątyń centralnych, jednak z dodanym nietypowo prostokątnym 

prezbiterium. W cylindrycznej wieŜy posiadała emporę, wiąŜącą ściśle fundację z osobą 

fundatora, przypuszczalnie, tak jak w przypadku kościoła św. Trójcy,                                  

Piotra Wszeborowica. 
                                                                                                                                                  
gnieźnieńskiej w związku z konsekracją katedry w 1064 roku nadaniem dla Mogilna. A. Gieysztor, Trzy 
stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.), /w:/ Dzieje Mazowsza do 1526 roku, 
Warszawa 1994, s. 106. 
Część badaczy opowiada się za Kazimierzem Odnowicielem jako donatorem, który odbudowywane 
struktury państwowe wspierał licznymi fundacjami klasztornymi 
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Rozwój osad i siedzib moŜnowładców sprzyjał wznoszeniu niewielkich kościołów 

jednonawowych. Obok rozwijającej się osady targowej w Inowrocławiu wybudowano 

kościół NMP. Świątynia datowana na przełom XII w. i XIII w. jest doskonałym 

przykładem znacznej redukcji załoŜeń westwerkowych.   

Typowym kościołem „rodowym” jest natomiast niewielki jednonawowy,                       

z zakończonym absydą prezbiterium, kościół św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim,                     

z przełomu XII/XIII w. Widoczna w nim jest daleko posunięta redukcja monumentalnych 

programów emporowych, w postaci niewielkiej empory wpisanej w przestrzeń wieŜy              

na rzucie kwadratu15. 

Zdecydowanie najskromniejszą z zachowanych świątyń romańskich jest 

pierwotnie jednonawowy kościółek św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, datowany na 

2. połowę XII w. 

Przetrwałe obiekty monumentalnej architektury sakralnej nie oddają ich 

pierwotnego nasycenia. Wiele obiektów znamy jedynie z reliktów lub wzmianek                    

w dokumentach pisanych, a istnienia wielu moŜemy się tylko domyślać. Do czasów 

późniejszych nie dotrwały romańskie kościoły św. Jerzego i św. Jana Chrzciciela we 

Włocławku, kościół św. Wita w Kruszwicy, św. Idziego w Kcyni, znany z zachowanych 

reliktów kościół w Łabiszynie, czy teŜ domniemane świątynie w Grudziądzu i śninie. 

Według tradycji rodowód XII-wieczny posiadał kościół parafialny w Lubaniach, 

praktycznie całkowicie przebudowany na początku XX w. oraz znany jedynie                          

z inwentaryzacji Stronczyńskiego kościół w Chalnie, fundowany przez Piotra Własta                 

w 1124 r. 

Potencjalnym dowodem na istnienie kościołów wcześniejszych niŜ gotyckie na 

Ziemi Chełmińskiej moŜe być zachowana grupa granitowych chrzcielnic w Górsku, 

Chełmnie i Grudziądzu, stanowiących importy skandynawskie datowane na przełom               

XII w. i XIII w.  

Pierwszy etap kształtowania się charakterystycznych cech 

wczesnośredniowiecznego krajobrazu dzisiejszego regionu kujawsko-pomorskiego 

zakończył się wraz ze śmiercią Bolesława Krzywoustego w 1138 r. Mimo róŜnic 

strukturalnych u zarania państwowości, tereny w granicach obecnego województwa 

kujawsko-pomorskiego osiągnęły krótkotrwały stan unifikacji w ramach jednego systemu 

państwowego, choć juŜ wówczas zaobserwować moŜna było ciąŜenie poszczególnych 

rejonów ku innym ośrodkom centralnym. Naturalna granica w postaci Wisły sprawia,                  

                                                 
15 T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów,  Warszawa 1993, s. 33-58. 
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Ŝe obszar chełmińsko-dobrzyński ciąŜy ku Mazowszu, natomiast tereny lewobrzeŜne ku 

Wielkopolsce.  

 4.2 Rozbicie dzielnicowe 
 

Rozbicie dzielnicowe, zapoczątkowane realizacją testamentu Bolesława 

Krzywoustego, na terenach dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego 

przebiegało bardzo intensywnie, zmierzając do coraz to większego rozdrobnienia ziem, 

czego ubocznym efektem stawał się wzrost rangi poszczególnych ośrodków,                        

które ze statusu prowincjonalnego przeobraŜały się w siedziby ksiąŜęce. 

W wyniku pierwszego podziału państwa ziemie w granicach obecnego 

województwa podzielono pomiędzy trzech synów Krzywoustego. Władysław II 

Wygnaniec otrzymał pryncypacką dzielnicę Małopolską, Śląsk z terytorium kalisko-

gnieźnieńskim, Kujawy północne od Noteci mniej więcej do wysokości obecnego 

Koronowa, Kujawy środkowe z terytorium włocławskim oraz terytorium łęczycko-

sieradzkie. Jako senior sprawował równieŜ pieczę nad Pomorzem Gdańskim. Związany   

z Mazowszem obszar chełmińsko-dobrzyński oraz pozostała część Kujaw przypadły 

Bolesławowi Kędzierzawemu, a Wielkopolska z wąskim pasem Krajny, Mieszkowi 

Staremu. Jednak uzyskane po pierwotnym podziale status quo nie było trwałe, zwłaszcza 

na obszarze Kujaw, które jako samodzielna dzielnica wyodrębniały się stopniowo 

z dzielnicy mazowieckiej, aby po śmierci Leszka Białego stać się dzielnicą w pełni 

autonomiczną. W granicach nowej dzielnicy ksiąŜęcej znalazły się: kasztelania 

włocławska z dobrami włocławskimi na lewym brzegu Wisły, terytorium kowalskie, 

terytorium kikolskie, kasztelania słońska, kasztelania kruszwicka, kasztelania 

inowrocławska (z Inowrocławiem pełniącym prawdopodobnie rolę stołeczną).                         

W późniejszym czasie obszar dzielnicy powiększono o kasztelanię bydgoską, Koronowo, 

Osielsk, Czarnówko, dobra byszewskie, Trzemiętowo, Trzęsacz, Włóki, Solec.               

Dalsze dzieje tej dzielnicy wiązały się z ciągłym rozdrabnianiem własności                  

między kolejnych spadkobierców kujawskiej linii Piastów.  

Jako datę kończącą odrębność dzielnicową Kujaw przyjmuje się dopiero rok 

1398, w którym to Jadwiga, Ŝona Jagiełły, odkupiła od Siemowita IV Mazowieckiego, 

pretendującego do korony polskiej po śmierci Ludwika Węgierskiego, Kujawy Brzeskie, 

Kowal, Kruszwicę i Ziemię Dobrzyńską. 

W 1. połowie XV w. do Kujaw przyłączono dobra krzyŜackie znajdujące się                   

na lewym brzegu Wisły – w 1422 r. na mocy pokoju melneńskiego Murzynno i Orłowo,                       

a w 1435 r. na mocy pokoju brzeskiego komturstwo nieszawskie.  
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W XV w. ujednolicono na powyŜszym obszarze system administracyjny, dzieląc 

go na następujące starostwa: brzesko-kujawskie, inowrocławskie, bydgoskie, kruszwickie 

i od 1420 r. przedeckie (Kowal i Radziejów podlegały starostom brzeskim). Kujawy 

posiadały w dalszym ciągu dwóch wojewodów – gniewkowsko-inowrocławskiego 

(terytoria: inowrocławskie, gniewkowskie i bydgoskie) i brzesko-kujawskiego (Kujawy 

Brzeskie z Kruszwicą). Pierwszy sejmik brzeski odbył się w 1402 r. zaś sejmik 

inowrocławski w 1422 r. 

Rozdrobnienie dzielnicowe i dynamika sytuacji politycznej nie sprzyjały 

rozwojowi elementów kulturowych na tym obszarze. Podczas gdy sąsiednia Ziemia 

Chełmińska przechodziła w XIII wieku okres dynamicznego rozwoju, Kujawy                         

w ograniczonym jedynie stopniu wzbogacały się o nowoczesne struktury miejskie,                

które pełnić mogłyby rolę kulturotwórczą. Co prawda na Kujawach lokacje miast 

następowały juŜ przed końcem XIII wieku, jednak prawo magdeburskie otrzymały w tym 

czasie jedynie: Inowrocław (przed 1267 r.), Włocławek, Brześć (przed 1250 r.), 

Radziejów (1298 r.), Strzelno i Kruszwica, które stanowiły w większości własność 

ksiąŜęcą (jedynie Włocławek i Strzelno pozostawały własnością kościelną). 

W północnej Wielkopolsce pierwsza lokacja dotyczyła Nakła (1299 r.) – grodu                   

o najstarszej metryce. Na terenie Pałuk najistotniejszymi ośrodkami pozostawały Kcynia 

(lokacja w 1262 r.), pełniąca rolę administracyjno-sądową i śnin jako własność biskupów 

gnieźnieńskich (lokacja przed 1284 r.). 

Dopiero okres rządów Kazimierza Wielkiego i towarzyszące mu oŜywienie 

gospodarcze wpłynęły pozytywnie na zintensyfikowanie zarówno kolonizacji wiejskiej, 

zwłaszcza w dobrach królewskich i kościelnych, jak i lokacji miejskich, opartych głównie 

na prawie chełmińskim bądź magdeburskim. 

Okres kazimierzowski i czasy następujące po nim pozostawiły nowo 

wprowadzane murowane załoŜenia zamkowe, zastępujące liczne na terenie Kujaw 

i północnej Wielkopolski konstrukcje drewniano-ziemne. W grupie tej wyróŜniały się 

zamki królewskie i ksiąŜęce: wzniesione z inicjatywy Kazimierza Wielkiego zamki                               

w Bydgoszczy (około 1350 r.), Kruszwicy (2. połowa XIV w.) i Nakle nad Notecią                

(po 1357 r.), Władysława Jagiełły zamek w Dybowie (1422-1425), załoŜenie ksiąŜęce 

w Inowrocławiu (przed 1331 r.) i Złotorii  (wybudowane przez Kaźka Słupskiego 

w końcu XIV w.). 

Równolegle zagęszczała się sieć zamków biskupich, z której wymienić naleŜy 

zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Kamieniu Krajeńskim (2. połowa XIV w.), 
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biskupów włocławskich we Włocławku (około połowy XIV w.) i RaciąŜku                      

(około 1335 r.)  

Nieliczną reprezentację posiadały zamki rycerskie: Orzelskich w Orlu (XV w.), 

Radzikowskich w Radzikach DuŜych (1435-1466), Anny, Ŝony Zbigniewa                        

z Brzezia, w Sadłowie, Świnków w Sarnowie (XIV w.), Sędziwoja Pałuki w Szubinie            

(2. połowa XIV w.), Mikołaja z ChomiąŜy w Wenecji (około 1390 r.). 

Intensyfikacja ruchu budowlanego wpłynęła korzystnie na upowszechnianie się 

form gotyckich, najwcześniej zaistniałych w obiektach sakralnych. Z inicjatywy biskupa 

Macieja z Gołańczy około 1340 r. zaczęto budowę katedry we Włocławku. Obiekt ten 

wznoszony w kilku etapach oddziaływał swymi formami na załoŜenia o mniejszej skali. 

Prawdopodobnie warsztat pracujący przy katedrze w dwóch pierwszych etapach jej 

wznoszenia (do roku 1383) pracował równieŜ przy kościele św. Witalisa we Włocławku 

(około 1330 r.), dominikanów w Brześciu Kujawskim (2. połowa XIV w.) oraz 

kościołach Radziejowa, Bądkowa i przypuszczalnie Trląga16. 

Katedra i grupa kościołów z nią związanych pozostawała pod wpływem 

formalnym kościoła św. Jakuba w Toruniu. Architektura ziemi chełmińskiej nie była 

jednak jedynym źródłem inspiracji dla świątyń kujawskich. Kościół farny w Brześciu 

Kujawskim zbudowany po 1332 r. w miejscu poprzedniego wzniesionego z fundacji 

księcia Kazimierza I około 1240 r., wraz z kościołem w Gębicach wiązany jest z grupą 

podobnych kościołów wielkopolskich17 lub halowymi załoŜeniami gdańskimi, 

przetransponowanymi na potrzeby prowincjonalne przez pomorski warsztat murarski18. 

Późnogotycka architektura fary bydgoskiej skupiła odległe wpływy brunzbergowskie                    

i tradycję gdańsko-krzyŜacką, połączoną z elementami uspokojonego „flamboyant”. 

Natomiast realizacje późnogotyckie: kościół filialny w Zgłowiączce (koniec XV w.), 

parafialny w Lubrańcu (1495-1497) i św. Jana Chrzciciela we Włocławku (1538 r.) 

stanowią przykłady skromnej architektury prowincjonalnej, której genezę trudno wskazać 

jednoznacznie.  

 

 

 

 

                                                 
16 M. Kutzner, Wielkopolska, Kujawy, Ziemie Łęczycka i Sieradzko-Wieluńska, [w:] Architektura gotycka., 
s. 160. 
17 ibid. s. XVII-XVIII 
18 M. Kutzner, op.cit., s. 169. 
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 4.3 Chrystianizacja Prus i sprowadzenie Zakonu Szpitalników Naj świętszej      
       Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie 
 

Akcje zbrojne podejmowane przez ksiąŜąt polskich przeciwko plemionom 

pruskim, datuje się na schyłek XII wieku. Wbrew pokładanym w nich nadziejom nie 

przyniosły one niestety spodziewanych efektów, wywołując co gorsza retorsje ze strony 

plemion pogańskich. 

Nadzieję na poprawę sytuacji przyniosła inicjatywa misyjna zaproponowana                  

w 1206 r. przez Gotfryda – opata cystersów w Łeknie, która poparta została przez ksiąŜąt 

dzielnicowych: Konrada Mazowieckiego, Leszka Białego i Mściwoja Gdańskiego. Misję 

powierzono Chrystianowi – mnichowi łekneńskiemu – który w 1216 r. otrzymał sakrę 

biskupią nowo utworzonej diecezji pruskiej, podległej bezpośrednio zwierzchnictwu 

Stolicy Apostolskiej. Przypuszczać naleŜy, iŜ Chrystian otrzymał Ziemię Chełmińską na 

zasadzie kasztelani majątkowej wraz z czterema wsiami ksiąŜęcymi, trzema 

posiadłościami i trzema grodami. Wraz z nim własne nadania otrzymali Henryk Brodaty, 

Świętopełk Pomorski i Leszek Biały, w zamian za co wspierać mieli oni zbrojnie 

biskupstwo pruskie. Jak naleŜy sądzić, na zjeździe w Skaryszowie (marzec 1228 r.) 

Chrystian dokonał zwrotu Ziemi Chełmińskiej Konradowi, otrzymując w zamian 

odpowiednią rekompensatę – prywatne majątki księcia na tym samym obszarze oraz 

leŜące wokół Chełmna majątki Świętopełka skonfiskowano po jego udziale                       

w zabójstwie Leszka Białego19. 

Zajęcie Ziemi Chełmińskiej przez Prusów stało się powodem zorganizowania                    

w 1222 r. międzydzielnicowej krucjaty popartej przez papieŜa i episkopat polski,                         

w wyniku której wyparto pogan z obszaru chełmińskiego. Podjęto wówczas próbę 

stworzenia stałej obsady wojskowej pogranicza, złoŜonej z rycerstwa poszczególnych 

dzielnic. Niestety stałe konflikty między uczestnikami przedsięwzięcia doprowadziły               

do rychłej rezygnacji z tej inicjatywy. Zwrócono się wtedy do zakonów rycerskich                   

z prośbą o zabezpieczenie wojskowe misji Chrystiana. Świętopełk sprowadził                            

do Tymawy w 1228 r. Kalatrawensów z Hiszpanii, zaś Konrad i Chrystian osiedlili                 

w Dobrzyniu Braci Chrystusowców (Milites Christi)20.  

                                                 
19 T. Jasiński, Okoliczności nadania Ziemi Chełmińskiej KrzyŜakom w 1228 roku w świetle dokumentu 
łowickiego /w:/ Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII w., Toruń 1992,       
155-157. 
20 K. Zielińska-Melkowska, Biskup Chrystian – postać i dzieło /w:/Grudziądz miastem Chrystiana, 
Grudziądz 1998, s.33. 
O dziejach zakonów rycerskich na Pomorzu Gdańskim i Mazowszu patrz m.in. R. Frydrychowicz, Der 
Ritterorden von Calatrava in Tymau bei Mewe /w:/ Altepreussiche Monatsschrift, 27: 1890, s. 315-320; 
W. Polakowska-Markowska, Dzieje zakonu dobrzyńskiego. Przyczynek do kwestii krzyŜackiej /w:/ 
„Rocznik Historyczny” 1926, t. 2, s.145-210; Z. H. Nowak, Milites Christi de Prusia /w:/ Die geistlichen 
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Gdy i to zawiodło Henryk Brodaty zarekomendował Konradowi Zakon 

Szpitalników Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. W końcu 

1225 r. Konrad wraz z biskupem płockim Gunterem postanowili złoŜyć propozycję 

wielkiemu mistrzowi Hermanowi von Salza nadania ziemi chełmińskiej w zamian                    

za pomoc militarną. Nadanie prawdopodobnie miało mieć status podobny do statusu 

kasztelanii biskupich. 

Po okresie początkowego zwlekania z przyjęciem propozycji, wielki mistrz 

przystąpił do działań dyplomatycznych mających na celu trwałe uzyskanie korzyści 

terytorialnych. Jeszcze przed właściwym przybyciem na Mazowsze, KrzyŜacy uzyskali 

tzw. „złotą bullę” cesarza Fryderyka II, wystawioną w Rimini w marcu 1226 r.,                       

która gwarantowała im na podbitych terenach status podobny do tego, z jakiego 

korzystali ksiąŜęta Rzeszy. 

Pierwsi zakonnicy zjawili się w Polsce w 1228 r., a dwa lata później oddziały 

krzyŜackie przeprawiły się przez Wisłę nieopodal dzisiejszego Torunia, na wysokości 

strumienia Zielonka. Na ten właśnie rok datowany jest tzw. falsyfikat kruszwicki 

sporządzony zapewne we Włoszech w 1234 r., według którego Zakon obejmował władzę 

zwierzchnią na ziemiach otrzymanych od Konrada. Prócz Ziemi Chełmińskiej KrzyŜacy 

otrzymali nadania na Kujawach, w skład których wchodziło Orłowo (siedziba komtura 

domowego), Nieszawa z czterema osadami oraz teren w pobliŜu wsi Stawki (obecnie                 

w granicach lewobrzeŜnego Torunia), gdzie załoŜyli tymczasową osadę Vogelsang. 

Nieszawa stała się siedzibą komturii, której obszar obejmował długość 2 mil,                       

w dół Wisły od wsi Brzoza, i szerokość pół mili21.  

Oprócz pozyskanych nadań, Zakon zainteresowany był przejęciem dóbr 

Chrystiana, co udało się zrealizować w czasie kampanii sambijskiej w 1234 r.,                      

w trakcie której Chrystian dostał się do niewoli. Równolegle w skład Zakonu 

KrzyŜackiego włączono Braci Chrystusowców, pozyskując przejściowo ziemię 

dobrzyńską, a w dwa lata później takŜe inflancki Zakon Kawalerów Mieczowych. 

KrzyŜacy poczynili takŜe starania o inwestyturę  Kurii Rzymskiej na Prusy oraz 

rewizję podziału diecezjalnego Prus i ziemi chełmińskiej. W 1243 r. legat papieski 

                                                                                                                                                  
Ritterorden, Sigmaringen 1980, s. 339-352; G. Labuda, O nadaniu biskupa Chrystiana dla Dobrzyńców  
z roku 1228 /w:/ „Rocznik Humanistyczny” 1972, z. 2, s. 43-49; H. Łomiański, Początki i rola zakonów 
rycerskich nad Bałtykiem w wieku XIII i XIV /:/ Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 233-195; M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony 
krzyŜowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999. 
21 W późniejszym czasie KrzyŜacy otrzymali po dobrzyńcach niezidentyfikowaną wieś Sedlce pod 
Inowrocławiem. Przejściowo posiadali Rogowo, odsprzedane w 1257 r. Kazimierzowi Kujawskiemu, 
a przed rokiem 1265 w posiadaniu KrzyŜaków znalazła się wieś Murzynno, dawna posiadłość biskupa 
włocławskiego. Z. Guldon, J. Powierski, op. cit., s.172 nn. 
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Wilhelm z Modeny wydał decyzję o podziale diecezji pruskiej na cztery nowe: 

chełmińską, pomezańską, warmińską i sambijską.  

Od samego początku swej obecności na obszarze Ziemi Chełmińskiej KrzyŜacy 

bardzo aktywnie włączyli się w  politykę regionalną. W 1234 r. zorganizowali pierwsze 

wyprawy zbrojne do Prus z udziałem ksiąŜąt polskich. Na przełomie 1242/1243 r. 

wspierali działania zbrojne Kazimierza Kujawskiego, zmierzające do zajęcia terytorium 

wyszogrodzkiego. Po wygnaniu Łokietka, w latach 1300-1302, Zakon sprawował 

namiestnictwo na Kujawach Brzeskich i Pomorzu Gdańskim z ramienia Wacława II, 

króla Polski i Czech. Na prośbę Łokietka KrzyŜacy wystąpili zbrojnie przeciwko 

margrabiom brandenburskim, roszczącym sobie pretensje do Pomorza Gdańskiego. 

Wyprawa Gdańska jednak stała się przyczyną konfliktu z Koroną. 

Po udanej akcji odbicia Gdańska, KrzyŜacy zajęli go i przystąpili do dalszego 

podboju Pomorza. Zdobyli grody w Tczewie i Świeciu, wypierając z nich ksiąŜąt 

kujawskich – Kazimierza i Przemysła. W 1309 r. całe Pomorze Gdańskie znajdowało się 

juŜ w ich rękach. Wykupili takŜe roszczenia branderburskie do Pomorza za sumę 10 tys. 

grzywien. Spotkało się to oczywiście z protestem strony polskiej. Wyznaczeni przez 

papieŜa sędziowie w 1321 r. orzekli, Ŝe KrzyŜacy mają zwrócić Polsce Pomorze                       

i wypłacić wysokie odszkodowanie. Zakon jednak się do wyroku nie zastosował.                        

W istocie zapoczątkowało to konflikt z Łokietkiem, zajęcie znacznej części Kujaw, 

zdobycie, dzięki poparciu Jana Luksemburskiego, Ziemi Dobrzyńskiej, wkroczenie do 

Inowrocławia oraz w głąb Wielkopolski, Ziemi Łęczyckiej i Sieradzkiej. 

Zwracano się o kolejne mediacje, aby rozstrzygnąć powstały konflikt, jednak  

wyroki nie satysfakcjonowały Ŝadnej ze stron. 

Spór z KrzyŜakami został zakończony dopiero w czasie rządów Kazimierza 

Wielkiego podpisaniem w Kaliszu w 1343 r. traktatu pokojowego, na mocy którego 

KrzyŜacy zwrócili Polsce Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, ale zatrzymali Pomorze 

Gdańskie. Dalsze lata rządów Kazimierza cechowały neutralne stosunki z Państwem 

Zakonnym. 

Koniec wieku XIV i początek XV przyniosły nowe niepokoje. Przede wszystkim 

militarystyczna postawa Zakonu oraz restrykcyjna polityka gospodarcza i fiskalna 

spowodowały utworzenie opozycyjnych ruchów wewnątrz państwa – co zaowocowało 

zawiązaniem w 1397 r. z inicjatywy Mikołaja z Ryńska Towarzystwa Jaszczurczego.             

W zastraszającym tempie pogarszały się teŜ stosunki z Jagiellonami. 
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Po śmierci królowej Jadwigi, zwolenniczki polityki pokojowej wobec Zakonu 

KrzyŜackiego, doszło do zaostrzenia sytuacji, a konflikt zbrojny wydawał się 

nieunikniony22. 

Pierwszy atak wojsk krzyŜackich skierował się w połowie sierpnia 1409 r.                 

na Ziemię Dobrzyńską, która została przez nich opanowana.  

Po wygranej przez armię polsko-litewską bitwie pod Grunwaldem, krzyŜackie 

załogi zakonne zostały w większości usunięte z zamków Ziemi Chełmińskiej,                         

jedynie zamek w Radzyniu utrzymał się w ich rękach. 

W sierpniu 1410 r., pomimo pewnych oporów, Toruń uznał zwierzchność króla 

Jagiełły. Tego samego miesiąca cała Ziemia Chełmińska, z wyjątkiem Radzynia, znalazła 

się pod władzą Polski – podobnie jak większość miast i zamków Pomorza 

Nadwiślańskiego. 

Nowa ofensywa komtura świeckiego Henryka von Plauen, dowodzącego 

wojskami krzyŜacko-inflanckimi w październiku 1410 r. wyparła z większości zamków 

Ziemi Chełmińskiej obsady polskie z wyjątkiem Brodnicy, Radzynia, Torunia oraz 

Nieszawy. Ofensywę krzyŜacką załamały przegrane bitwy pod Koronowem                      

(10 X 1410 r.) i Tucholą (5 XI 1410 r.). 

Rokowania pokojowe w początkach grudnia 1410 r. na zamku w RaciąŜku 

pomiędzy Jagiełłą a Henrykiem von Plauen nie przyniosły rezultatu. W obliczu 

zagroŜenia ze strony Zygmunta Luksemburskiego, Jagiełło podpisał 1 lutego 1411 r. pod 

Toruniem układ pokojowy, na mocy którego Polska odzyskiwała jedynie Ziemię 

Dobrzyńską. Przez okres następnych 10 lat Polska cyklicznie podejmowała wyprawy na 

Ziemię Chełmińską celem jej odbicia.  

Zawarty w 1422 r. kolejny traktat pokojowy nad Jeziorem Melneńskim                      

(koło Radzynia) ponownie akceptował warunki układu toruńskiego, jednak dawał 

większe korzyści Litwie (trwałe odzyskanie śmudzi), a Polsce zwracał niewielki obszar 

wokół Nieszawy oraz wsie krzyŜackie pod Inowrocławiem. 

Po przystąpieniu Zakonu do sojuszu ze Świdrygiełłą, w lecie 1431 r. KrzyŜacy 

wkroczyli na Ziemię Dobrzyńską i Kujawy, zdobywając Inowrocław. W odwecie strona 

polska sprzymierzona z oddziałami husyckich Czechów najechała na Pomorze Gdańskie 

(1433 r.). Tym razem Zakon zmuszony został przez stany pruskie do podpisania aktu 

pokojowego w Brześciu Kujawskim (31 grudnia 1435 r.), dzięki czemu Polska zyskała 

Dybów i Nieszawę. 

                                                 
22 J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1987, s.158 nn. 
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W 1440 r. zawiązała się konfederacja rycerstwa miast pruskich, nazwana 

Związkiem Pruskim. Związek od samego początku jako organizacja opozycyjna 

napotykał sprzeciw Zakonu poparty przez papieŜa, cesarza i ksiąŜąt Rzeszy.                     

Nie zniechęciło to Związku do dalszej działalności, tym bardziej, Ŝe od czasu wielkiej 

wojny i bitwy pod Grunwaldem potęga Zakonu była osłabiona, a państwo krzyŜackie 

przeŜywało powaŜny kryzys. Od 1450 r. siedzibą Związku stało się Stare Miasto Toruń, 

w którym od 1453 r. rezydowała równieŜ Tajna Rada Związku Pruskiego. 

W 1454 r. członkowie władz Związku zwrócili się do króla polskiego, Kazimierza 

Jagiellończyka, z prośbą o przyłączenie Prus i Pomorza Gdańskiego do Polski. 

Jednocześnie wybuchło powstanie antykrzyŜackie, a król, powołując się na 

postanowienia wieczystego pokoju przyjętego w Kaliszu w 1343 r., inkoporował Prusy 

do Korony.  

Ziemia Chełmińska stojąca do tej pory na uboczu głównego nurtu 

kulturotwórczego, stała się wkrótce po erygowaniu Państwa Zakonnego jego centrum. 

KrzyŜacy, zastając Ziemię Chełmińską w duŜym stopniu zniszczoną najazdami pruskimi, 

co doskonale odzwierciedla tekst przywileju łowickiego, podjęli rozległą akcję 

urbanizacji, opartą na prawie chełmińskim. System gospodarczy Państwa Zakonnego 

preferował warstwę mieszczańską, która zajmowała silną pozycję w porównaniu do 

terytoriów ościennych, stając się wkrótce najistotniejszym czynnikiem mecenatu 

artystycznego. Krajobraz zdominowały w krótkim czasie murowane miasta.                             

W bezpośrednim sąsiedztwie miast wznoszone były zamki, zawsze jednak wyodrębnione 

jako oddzielny organizm związany z funkcjami administracyjnymi i obronnymi.                

Na Ziemi Chełmińskiej wiodąca rola przypadła w pierwszym okresie Chełmnu, 

zakładanemu jako przyszła stolica Państwa Zakonnego, które jednak w krótkim czasie 

zdystansowane zostało przez lokowany w tym samym roku, lecz znacznie szybciej 

rozwijający się Toruń. 

Od samego początku w układach miast widoczny był ich funkcjonalny podział,                   

z rozbiciem na strefy reprezentacyjne, rzemieślnicze, handlowe, a takŜe strefę przedmieść 

skupiających załoŜenia o charakterze warsztatowo-przemysłowym. We wczesnym 

okresie zabudowa miała charakter drewniany, chociaŜ w większych ośrodkach – Toruniu, 

Chełmnie i Grudziądzu juŜ w XIII wieku upowszechniało się budownictwo ceglane. 

Wysoka ranga mieszczaństwa, parającego się głównie handlem, wpłynęła                    

na szczególny rozkwit budownictwa municypalnego, wśród którego dominowały ratusze, 

mury obronne, a w przypadku Torunia takŜe domy kupieckie i Dwór Artusa. Wśród 

ratuszy do dziś zachowały się, oprócz toruńskiego, będącego jednym z największych 
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załoŜeń tego typu w Europie, poddany gruntownej renesansowej przebudowie ratusz           

w Chełmnie (1298 r.) oraz relikty ratusza w Brodnicy (XIV/XV w.). Z miejskich 

umocnień obronnych dobrze zachowanymi obiektami są: mury Chełmna (XIII/XIV w.), 

Torunia (XIII w. – XIV w.), Nowego (XIV w.); na krótszych odcinkach mury                          

i urządzenia obronne w Brodnicy (XIV w.), Golubiu (XIV/XV w.), Grudziądzu  

(XIV/XV w.), Kowalewie Pomorskim (XIV w.),  Świeciu (XIV w.) i Tucholi (XIV w.). 

Sprowadzane warsztaty budowlane przenosiły na tereny Państwa Zakonnego 

formy gotyku ceglanego, który w miarę upływu czasu zaczął nabierać odrębnego 

charakteru, oddziałując na obszary leŜące poza granicami państwa. 

Upowszechnianie form gotyckich towarzyszyło wznoszeniu monumentalnej 

architektury sakralnej. W obrębie XIII-wiecznych inicjatyw budowlanych 

zapoczątkowano budowy najokazalszych świątyń regionu – wśród nich katedry                          

w ChełmŜy i kościoła śś. Janów w Toruniu, które w późniejszym okresie ulegały dalszym 

rozbudowom. 

Istotną rolę w kształtowaniu architektonicznych cech krajobrazu odegrała 

aktywność budowlana zakonów, zwłaszcza franciszkanów i dominikanów. 

Niesymetryczne hale mendykanckie Torunia i Chełmna w swej ogólnej koncepcji ściśle 

nawiązywały do analogicznych rozwiązań w Europie zachodniej, datujących się na okres 

od lat 80. XIII w. do połowy lub 3. ćwierci XIV w23. ZbliŜony układ posiadał takŜe 

kościół dominikanów p.w. św. Mikołaja w Nowym Mieście Toruniu, a takŜe kościół 

dominikański w Chełmnie (przed połową XIV w.). 

Odrębne formy budowli zadomowiły się na obszarze Państwa Zakonnego                            

za sprawą cysterskich warsztatów budowlanych, których realizacje wpływały na cechy 

stylistyczne architektury krzyŜackiej. Wczesnym przykładem świątyni z tego nurtu jest 

kościół cysterek w Chełmnie, budowany między 1270 r. a 1330 r., kościół w Koronowie,             

w którym do 1315 r. wzniesiono i zasklepiono trójnawowe, zamknięte prosto 

prezbiterium. 

Z innych realizacji o zdecydowanie mniejszej skali, lecz cechujących się wysokim 

poziomem artystycznym i warsztatowym, wymienić naleŜy: kościół parafialny                       

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie (1280-1290), farę                       

w Brodnicy budowaną od 1285 r., farę św. Mikołaja  w ChełmŜy, farę w Nowem nad 

Wisłą budowaną od połowy XIV w., a takŜe kościół starofarny w Świeciu nad Wisłą, 

wznoszony wieloetapowo od połowy XIV w. 

                                                 
23 O genezie załoŜenia patrz T. Mroczko, op.cit., s. 143-155 
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Zapowiedź późnego gotyku odnaleźć moŜna w nowatorskiej architekturze 

kościoła św. Jakuba w Toruniu wznoszonego w latach 1309-1341. 

Średniowiecze to rozwój osadnictwa wiejskiego, którego siłą sprawczą z jednej 

strony był nowy model administracyjny, z drugiej zaś zmiana systemu uprawy roli. 

Szybki rozwój wsi dotyczył zwłaszcza Ziemi Chełmińskiej i części Pomorza włączonej                  

w skład Państwa Zakonnego. 

Rozwojowi wsi towarzyszyło rozprzestrzenianie się sieci parafialnej, co 

nieodłącznie wiązało się ze wznoszeniem budowli sakralnych (do dnia dzisiejszego na 

terenie Ziemi Chełmińskiej zachowało się 51 obiektów). W czasach Zakonu na całym 

obszarze diecezji chełmińskiej znajdowało się około 150 parafii, z czego większość 

pozostawała pod patronatem krzyŜackim (jedynie około 20 w dominium biskupim)24.  

W pierwszym okresie powstawały świątynie salowe budowane przewaŜnie                       

z głazów narzutowych, o nieskomplikowanym układzie salowym i słabo rozwiniętym 

detalu. W drugiej fazie rozwoju kościołów wiejskich, mającej swój początek około 

1300 r. układ i bryła świątyń ulegały komplikacji, której najbardziej widocznym 

elementem stało się wyodrębnione prezbiterium. W tym samym czasie dawny materiał 

zastępowano coraz częściej cegłą, co z kolei sprzyjało rozwojowi detalu 

architektonicznego. 

Kolejnymi elementami wzbogacającymi sylwety kościołów stały się wieŜe, 

pierwotnie wznoszone jako konstrukcje drewniane, w późniejszym czasie zastępowane 

murowanymi. W miarę upływu czasu zwiększała się dekoracyjność elewacji 

zewnętrznych, co uwidaczniało się zwłaszcza w bogato członowanych szczytach 

prezbiteriów i korpusu nawowego. Detale stosowane w budowlach prowincjonalnych 

zapoŜyczały najczęściej motywy z sakralnej architektury miejskiej, stanowiąc 

wielokrotnie jedno z ogniw ewolucji danych elementów. 

 4.4 Okres nowoŜytny 
 

Na mocy podpisanego w Toruniu 19 października 1466 r. układu pokojowego 

teren Państwa Zakonnego podzielony został na dwa obszary. Pierwszy – z Toruniem, 

Chełmnem, Malborkiem, Gdańskiem i Elblągiem wcielony został jako Prusy Królewskie 

do Korony. Drugi zaś wyodrębniono jako Prusy Zakonne stanowiące lenno polskie. 

Odrębną jednostką pozostawała Warmia, włączona do Korony, lecz pozostająca 

autonomiczną jednostką jako dobra biskupa i kapituły warmińskiej.  

                                                 
24 S. Kwiatkowski, Stosunek zakonu krzyŜackiego do diecezji chełmińskiej, [w:] Z przeszłości diecezji 
chełmińskiej 1243-1992,  Toruń 1994, s.14. 
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Prusy Królewskie podzielone zostały na trzy województwa: pomorskie – 

obejmujące dawne Pomorze Gdańskie – z powiatami nowskim, świeckim, tucholskim, 

człuchowskim na południu i gdańskim, mirachowskim, puckim i tczewskim na północy; 

chełmińskie – obejmujące Ziemię Chełmińską – z powiatami chełmińskim 

i michałowskim, oraz malborskie, stanowiące tylko jeden powiat. 

Toruń, podobnie jak Gdańsk i Elbląg, stanowił ze swym patrymonium, znacznie 

poszerzonym nadaniami Kazimierza Jagiellończyka, wydzieloną jednostkę 

administracyjną niezaleŜną od wojewodów. Osobny status posiadały równieŜ dobra 

biskupstwa chełmińskiego wokół Wąbrzeźna i ChełmŜy,  poszerzone w 1505 r. 

o Chełmno, Papowo Biskupie oraz dobra wokół Starogrodu. 

Pozostałe tereny tworzące dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie 

posiadały następujące podziały administracyjne: 

–  tereny Wielkopolski przynaleŜne do województwa kaliskiego dzieliły się na powiaty: 

nakielski, obejmujący Krajnę; kcyński, obejmujący Pałuki wraz ze śninem; 

gnieźnieński, w skład którego wchodziło Mogilno z przyległymi terenami, 

– Kujawy, nawiązując do okresu dzielnicowego, dzieliły się na województwa 

inowrocławskie, z powiatami bydgoskim i inowrocławskim, oraz brzesko-kujawskie, 

z powiatami brzeskim, kowalskim, kruszwickim, przedeckim i radziejowskim, 

– Ziemia Dobrzyńska formalnie podlegała województwu inowrocławskiemu, jednak 

faktycznie stanowiła osobną jednostkę administracyjną z odrębnym sejmikiem 

szlacheckim, zbierającym się w Lipnie; dzieliła się na powiaty: dobrzyński, lipnowski 

i rypiński. 

Inaczej kształtowały się podziały wynikające ze stosunków własnościowych. 

Posiadłości królewskie na terenie Ziemi Chełmińskiej podzielone były na 8 starostw 

niegrodowych: brodnickie, golubskie, grudziądzkie, kowalewskie, lipienieckie, 

pokrzywińskie, radzyńskie i rogozińskie. Własność królewską stanowiły równieŜ miasta: 

Brodnica, Golub, Grudziądz, Kowalewo, Łasin, Radzyń i Toruń. Obszar pomorski                      

(w granicach dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego) posiadał 4 starostwa: 

świeckie, jasienickie, nowskie i tucholskie, w skład starostw wchodziły wszystkie miasta. 

W części wielkopolskiej własność królewska skupiała się w starostwach: nakielskim                     

i kcyńskim wraz z miastami. Na Kujawach do króla naleŜały starostwa grodowe: 

bydgoskie, inowrocławskie, brzeskie, kowalskie, kruszwickie, przedeckie i radziejowskie 

oraz niegrodowe dybowskie, a takŜe miasta Bydgoszcz, Inowrocław, Fordon, 

Gniewkowo, Podgórz i Solec Kujawski Brześć, Kowal, Kruszwica, Przedecz, Radziejów. 

Na Ziemi Dobrzyńskiej własność królewską stanowiły starostwa grodowe: bobrownickie, 
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dobrzyńskie i słońskie oraz miasta Bobrowniki, Dobrzyń n. Wisłą, Lipno, Nieszawa                     

i Rypin. 

Udział własności kościelnej rozkładał się nieproporcjonalnie i był w większości 

konsekwencją dawnych nadań i zakupów. Największy jej udział istniał na Kujawach 

Inowrocławskich, gdzie stanowił ok. ¼ ogółu osad wiejskich, z czego większość 

przynaleŜała do klasztoru w Koronowie, w dalszej zaś kolejności do biskupstwa 

włocławskiego (okolice RaciąŜa) i klasztoru norbertanek w Strzelnie. W posiadaniu 

kościoła znajdowały się równieŜ miasta – Koronowo (klasztor cystersów) i RaciąŜek 

(kapituła włocławska). Stosunkowo wysokie udziały posiadał kościół na obszarze 

województwa brzeskiego, na które składały się posiadłości biskupa i kapituły 

włocławskiej. Kościelne były równieŜ dwa miasta: Włocławek i Strzelno. Na Ziemi 

Chełmińskiej w skład dóbr biskupa i kapituły wchodziły m.in. ChełmŜa, Chełmno                          

i Wąbrzeźno oraz klucz starogrodzki. Majątek kościelny w Wielkopolsce skupiał się 

głównie w powiecie kcyńskim – przynaleŜne do biskupstwa gnieźnieńskiego dobra 

Ŝnińskie wraz z miastem, i gnieźnieńskim – posiadłości klasztorów mogileńskich oraz 

miasta: Gąsawa, Kwieciszewo, Mogilno. Nisko udział własności kościelnej plasował się 

na obszarze Krajny i Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie jedynie Kamień Krajeński stanowił 

majątek diecezji gnieźnieńskiej, a Górzno diecezji płockiej. 

Własność szlachecka górowała na obszarze Krajny, gdzie spośród 9 istniejących 

miast aŜ 7 pozostawało w rękach prywatnych np.: ŁobŜenica, Sępólno Krajeńskie, 

Mrocza, Więcbork. Na pozostałych obszarach Wielkopolski dominowała średnia 

własność szlachecka. Do szlachty naleŜały miasta: Szubin, Barcin, Łabiszyn, Rynarzewo                          

i Janowiec. Majątki rycerskie, głównie średnie, stanowiły duŜy odsetek (ok. 50%)                      

na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Spośród miast w rękach prywatnych pozostawały: 

Pakość, SłuŜewo, Chodecz, Lubień i Lubraniec. DuŜym nasyceniem przewaŜnie 

drobnymi majątkami szlachty zagrodowej charakteryzowały się tereny pomorskie.  

Na Ziemi Chełmińskiej ten rodzaj własności dominował wśród średnich osiedli 

wiejskich. W przeciwieństwie do innych obszarów znaczny był tu udział własności 

ziemskiej miast, głównie Torunia, który posiadał 33 osiedla wiejskie, oraz Chełmna, 

właściciela 9 osiedli. 

Spośród ośrodków miejskich na przednówku czasów nowoŜytnych w dalszym 

ciągu wiodącą rolę odgrywał Toruń jako największe miasto regionu (10000 – 12000 

mieszkańców). Pewne znaczenie w handlu wiślanym zaczęła odgrywać Bydgoszcz, 

pręŜnie rozwijająca się po uzyskaniu od Kazimierza Jagiellończyka prawa swobodnego 

spławu i składu soli małopolskiej dla Kujaw i Pomorza. Niemały wpływ na rozwój 
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miasta miało ulokowanie w nim w 1594 r. mennicy królewskiej. Wkrótce Bydgoszcz 

stała się drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim, liczącym wraz z przedmieściami 

5000 mieszkańców. Trzecim pod względem liczebności miastem było liczące ok. 3000 

mieszkańców Chełmno. NajwaŜniejszym miastem południowej części Kujaw był 

Włocławek (2000 mieszkańców), a obok niego, zbliŜony wielkością, Inowrocław. 

Pozostałe miasta nie przekraczały 1000 mieszkańców. 

W istotny sposób nie zmieniła się struktura agrarna na terenach dzisiejszego 

województwa. Nowością były osady mennonitów, zajmujących coraz to większe tereny 

wzdłuŜ obszarów zalewowych Wisły. JuŜ przed 1565 r. ta nowa forma osadnictwa 

i gospodarki rolnej wypełniła obszary Niziny Sartowicko-Nowskiej, okolice Nowego, 

Grudziądza, Chełmna i Świecia. Docierając pod Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń 

i Włocławek do połowy XVII w. tzw. olędrzy zasiedlili znaczne, nizinne obszary doliny 

Wisły obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Proces ten został zahamowany 

po wojnach szwedzkich, a kontynuowany od 1. połowy XVIII w. 

Dobre przyjęcie mniejszości mennonickiej wiązało się zapewne ze zmianami                 

w pejzaŜu religijnym, w którym coraz liczniej reprezentowani byli protestanci.               

JuŜ w pierwszej połowie XV wieku, głównie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej 

dochodziło do wystąpień husyckich, które jednak były tłumione przez biskupów: 

włocławskiego i płockiego. Najtragiczniejszym epizodem w walce z husytami było 

spalenie w 1480 r. burmistrza Nieszawy Mikołaja. 

Od początku XVI wieku w miastach Ziemi Chełmińskiej, zwłaszcza w Toruniu, 

ruchy reformatorskie znajdowały coraz szersze grono zwolenników. W 1520 r. Zygmunt 

Stary wydał w Toruniu edykt zabraniający sprowadzania do Królestwa pism luterańskich, 

zaś w kwietniu 1521 r. na dziedzińcu kościoła śś. Janów w Toruniu legat papieski 

Zachariasz Ferrari spalił wizerunek Lutra i jego ksiąŜki.  

Okres rządów Zygmunta Augusta był sprzyjającym czasem dla ruchów 

protestanckich. W 1556 r. przedstawiciele szlachty na Sejmiku Generalnym stanów 

pruskich opowiedzieli się za naukami Lutra, widząc w nich głębokie reformy w łonie 

Kościoła powszechnego. Od tej chwili stany pruskie dąŜyły do uzyskania swobody 

wyznaniowej, podobnej do zatwierdzonego w 1555 r. pokoju augsburskiego.  

30 grudnia 1556 r. kanclerz Jan Ocieski przekazał przedstawicielom miast 

pruskich  w imieniu króla  „ciche zezwolenie” na praktyki reformacyjne – 25 marca 

1557 r. rada miasta Torunia w kościele NMP przyjęła komunię pod dwiema postaciami, 

a juŜ w roku następnym Toruń otrzymał od Zygmunta Augusta pozwolenie 

na przyjmowanie komunii w tej formie przez okres roku we wszystkich kościołach 
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miasta. Wkrótce luteranie przejęli w Toruniu kościoły NMP, św. Jakuba, św. Jerzego 

i św. Katarzyny, zaś kościołowi śś. Janów nadano charakter symultaniczny. W dawnym 

klasztorze franciszkańskim w 1568 r. erygowano gimnazjum akademickie. 

Za przykładem Torunia podobne przywileje otrzymała Brodnica w 1553 r.                    

i Grudziądz w 1563 r. W przeciwieństwie do miast, na obszarach wiejskich Ziemi 

Chełmińskiej protestantyzm nie znajdował licznych odbiorców. Wyjątek stanowiły wsie 

patrymonium toruńskiego, gdzie juŜ w 1565 roku istniały parafie ewangelickie 

w Rogowie, Lubiczu i Grębocinie, a nieco później takŜe w Wielkiej Łące i Górsku25.  

W tym samym czasie konfesja protestancka rozprzestrzeniała się na Kujawach.              

W powiecie radziejowskim starosta Rafał Leszczyński propagował kalwinizm.                           

PowaŜne zmiany w strukturze religijnej zaszły teŜ w powiatach inowrocławskim, 

brzeskim i bydgoskim. Niemojewo stało się ośrodkiem arian skupionych wokół Jana 

Niemojewskiego i Marcina Czechowica. Z miast kujawskich największy odsetek 

protestantów lokował się w Radziejowie, Pakości, Inowrocławiu, Bydgoszczy                          

i Nieszawie. 

Pociągnęło to za sobą akcję kontrreformacyjną. W 1595 r. sprowadzono do 

Torunia jezuitów, którzy za sprawą biskupa chełmińskiego, Piotra Kostki, osiedli przy 

kościele śś. Janów.  

Na Kujawach akcję kontrreformacyjną prowadził od lat 60. XVI wieku biskup 

włocławski, Stanisław Karnkowski. W wyniku działań prowadzonych przez niego                         

i kontynuatorów, do przełomu XVI i XVII w. doprowadzono do prawie całkowitego 

wyparcia protestantów z Kujaw.  

W późniejszym czasie oŜywienie protestantyzmu w gminach Brodnicy i Golubia 

przyniosły rządy siostry Zygmunta II, Anny Wazówny. 

Wiek XVII był okresem pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Poprzedzały 

go starania następców Kazimierza Jagiellończyka, zmierzające do ograniczenia 

autonomii Prus Królewskich. Bojkotowanie przez senatorów pruskich sejmu koronnego 

doprowadziło do wydania w 1569 r. dekretu Zygmunta Augusta, nakazującego senatorom 

bezwzględne uczestnictwo w jego posiedzeniach. Ostatecznie w wyniku zabiegów 

królewskich faktyczną autonomię utrzymały jedynie większe miasta pruskie – autonomia 

zniesiona została dopiero tzw. ustawą o miastach zawartą w Konstytucji 3 Maja. 

Pierwszymi zwiastunami czasów wojen stały się hordy dezerterów uciekających          

z pól wojny inflandzkiej. Jednak poŜoga wojenna w pełni wlała się na nasze tereny                            

                                                 
25 J. Małek, Kościoły ewangelickie w ziemi chełmińskiej, lubawskiej i działdowskiej w XVI-XX wieku./w:/ 
Diecezja Toruńska, t. 1, Toruń 
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w 1628 r., kiedy to Gustaw Adolf po zwycięstwie w Inflantach ruszył z ofensywą               

na ziemie polskie. Szwedzi zajęli Brodnicę i leŜące na lewym brzegu Wisły Nowe.                      

W lutym 1629 r., posuwające się ku południu wojska, stoczyły przegraną dla strony 

polskiej bitwę pod Górznem, w efekcie czego Szwedzi zajęli Golub i przystąpili                     

do oblęŜenia Torunia. Miasto co prawda obroniło się, lecz poniosło cięŜkie straty.                      

Na skutek ruchu wojsk polskich ucierpiały równieŜ Kujawy. 

Jednak prawdziwą tragedią dla regionu stał się okres potopu szwedzkiego                    

(1655-1660). Czterdziestotysięczna armia Karola X Gustawa uderzyła jednocześnie               

na Wielkopolskę i Litwę. W 1655 r. stany pruskie, za zgodą króla, prowadziły 

pertraktacje z elektorem brandenburskim i lennikiem z Prus KsiąŜęcych, Fryderykiem 

Wilhelmem, w celu zorganizowania wspólnej obrony. TuŜ przed atakiem wojsk 

szwedzkich na Prusy Królewskie, 12 grudnia 1655 r. podpisano stosowny układ                    

w Ryńsku, na mocy którego wojska Fryderyka Wilhelma wzmocniły obsadę Malborka, 

Grudziądza, Torunia i Człuchowa. Niestety, juŜ w styczniu 1656 r. elektor pruski pod 

naciskiem Szwedów wycofał się z sojuszu26. Toruń i Elbląg poddały się bez walki27. 

Toruń przeobraŜony został w twierdzę, której komendantem mianowano Bertolda 

Hartwiga Bülowa, tu równieŜ rezydował gubernator ziemi chełmińskiej Benedykt 

Oxenstierna. 

Wiosną 1656 r. na Kujawy, ogarnięte powstaniem antyszwedzkim, wkroczyły 

wojska Stefana Czarnieckiego. JuŜ w kwietniu Czarniecki odzyskał Bydgoszcz i posuwał 

się dalej w głąb Krajny i południowego Pomorza. Ofensywa wojsk polskich załamała się 

jednak po przegranej bitwie z wojskami Karola Gustawa 1 VI 1656 r. Bydgoszcz została 

ponownie zajęta. Tereny Kujaw i Wielkopolski zostały spustoszone w trakcie 

wycofywania się wojsk szwedzkich w 1657 r. 

6 listopada 1657 r. w Bydgoszczy potwierdzone zostało „wieczyste” przymierze 

między Janem Kazimierzem a Fryderykiem Wilhelmem, zawarte w Welawie we 

wrześniu tego samego roku. Na mocy układu rozwiązany został stosunek lenny Polski 

z Prusami KsiąŜęcymi, pozostawiając jedynie tzw. eventuale homagium. W zamian za 

zrzeczenie się lenna elektor przystąpił do antyszwedzkiego sojuszu, w którym znajdowała 

się juŜ od maja 1657 r. Austria. 

Sprzymierzone wojska Jana Kazimierza i cesarza Leopolda przystąpiły                       

we wrześniu 1658 r. do oblęŜenia przeobraŜonego w twierdzę Torunia.                            

                                                 
26 W. Odyniec, Na drodze ku unifikacji (1570-1660) /w:/ Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk 1978, 
s.172. 
27 Toruń poddany został 5 grudnia 1655 roku w związku z czym udział wojsk elektorskich w obsadzie 
miasta wydaje się niejasny. 
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Po długotrwałym i niszczącym ostrzale artyleryjskim miasto zostało poddane                           

23 grudnia 1658 r. Dopiero w drugiej połowie 1659 r. odzyskane zostały Grudziądz                       

i Brodnica. Wojna zakończyła się podpisaniem w 1660 r. pokoju oliwskiego. Ziemie 

Kujaw, Prus Królewskich i Wielkopolski, podobnie jak pozostałe części kraju, leŜały                 

w gruzach. Bydgoszcz, Inowrocław, śnin i Nakło zostały spalone. CięŜkie straty poniósł 

Toruń, Grudziądz i Brodnica. Nastąpił znaczny ubytek ludności wiejskiej –                                

w województwach wielkopolsko-kujawskich do 60%, a w województwie chełmińskim 

nawet do 70%.  

Polityka Augusta II, wiąŜącego Saksonię i Polskę z ligą północną, doprowadziła 

do wciągnięcia Polski w wir wojny północnej. W trakcie działań wojennych największe 

straty w regionie poniósł Toruń, oblegany i zdobyty przez Szwedów w 1703 r. Miasto 

dodatkowo zmuszone zostało do wypłaty kontrybucji dla wojsk saskich, kontrybucji                   

i odszkodowań dla wojsk szwedzkich, przymusowej modernizacji fortyfikacji oraz 

finansowania dwuletniego pobytu w jego murach dworu cara Piotra I. 

Zła sytuacja ekonomiczna miasta, jak i złoŜona struktura wyznaniowa, sprzyjały 

licznym konfliktom, toczonym głównie między patrycjatem a III Ordynkiem. 

Rywalizacja katolików z protestantami zakończyła się tragicznymi wydarzeniami 

z 16 lipca 1724 r., w czasie których doszło do splądrowania gimnazjum jezuickiego                     

i niszczenia katolickich sprzętów liturgicznych. Zamieszki zwane Tumultem Toruńskim 

spowodowały ostre represje nałoŜone na miasto przez sąd asesorski w Warszawie. 

Warto wspomnieć, Ŝe juŜ w trakcie trwania wojny północnej, na terenach 

dzisiejszego województwa następowały znaczne przemiany w gospodarce wiejskiej,                         

w której pojawiła się tendencja do parcelacji folwarków i wprowadzania systemu 

czynszowego. Nowe folwarki powstawały na gruntach opuszczonych i na nowinach 

leśnych (np.: w Ziemi Dobrzyńskiej). Na obszarach północnych pojawiły się równieŜ 

nowinki rolnicze  takie jak uprawa ziemniaków i stosowanie nawozów mineralnych. 

Zjawiskiem marginalnym w tym czasie było zakładanie nowych miast, co więcej 

– od połowy XVIII wieku datuje się proces agraryzacji niektórych dawnych ośrodków 

miejskich.  

Okres nowoŜytny nie przyniósł istotnych zmian w krajobrazie kulturowym ziem 

wchodzących w skład dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Wczesne 

wpływy renesansu docierały na nasze tereny zarówno z północy, głównie z Niderlandów, 

za pośrednictwem Gdańska i Torunia, jak i z centralnej i południowej polski. Elementy 

charakterystyczne dla renesansu południowego ulegały jednak lokalnym transformacjom, 

podczas gdy północne, dominujące ilościowo, zachowywały „czyste” cechy stylowe.  
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Pierwsze motywy renesansowe pojawiły się na omawianym obszarze                                

w nadproŜach portali kapitularza włocławskiego, wzniesionego w latach 1521-1527                           

z inicjatywy biskupa Macieja Drzewieckiego. Stanowiły one nawiązanie do form 

występujących w portalach wawelskich. ZapoŜyczeń z form renesansu małopolskiego 

doszukać moŜna się teŜ w innych obiektach powstałych z inspiracji kapituły włocławskiej 

– centralnych kaplicach dobudowywanych do istniejących świątyń, z których 

najokazalsza była kaplica NMP przy katedrze włocławskiej (około1600 r. – wznoszona 

przez Tomasza Nikla z Pinczowa i Samuela Świątkiewicza) oraz kaplica Kościeleckich 

w kościele parafialnym w Kościelcu (około połowy XVI w. – wzniesiona według 

projektu Giovanniego Batisty Quadro). Późniejsze realizacje, m.in. Kaplica św. 

Kazimierza przy katedrze włocławskiej (1619 r.) i ośmioboczne kaplice przy kościele 

parafialnym  w Kowalu (1604-1608) jakościowo nie doścignęły pierwowzorów. Kaplice 

powstałe w kręgu włocławskim oddziaływały na obiekty połoŜone na dalszych 

obszarach, m.in.: kaplicę Działyńskich przy farze w Grudziądzu oraz kaplice przy farach 

w Chełmnie i  Bydgoszczy. 

Formy renesansowe na największą skalę manifestowały swą obecność nie tyle                 

w obiektach nowo wznoszonych, co przebudowywanych, spośród których na szczególną 

uwagę zasługuje przede wszystkim ratusz w Chełmnie (1567-1597) oraz zamek 

w Golubiu-Dobrzyniu (1616-1623); w dalszej kolejności takŜe kościoły w Lisewie                         

i Strzygach (oddziałujące na znacznie skromniejsze przebudowy świątyń w Ostrowitem, 

Dębowej Łące, Bobrowie i Gronowie), kaplica św. Anny w Skępem oraz kaplica kościoła 

klarysek w Bydgoszczy. 

Oddzielną grupę obiektów przebudowywanych stanowiły kamienice 

mieszczańskie, zaopatrywane w nowy kostium przy niewielkich zmianach dyspozycji 

samego układu. Wystrój budowli miejskich wczesnej fazy renesansu wiązał się                             

z wprowadzeniem w pierwszej kolejności elementów o genezie włoskiej, które jednak nie 

spopularyzowały się. Z realizacjami tymi wiązała się przywoływana wcześniej 

przebudowa ratusza w Chełmnie, a takŜe dekoracje niezachowanych obiektów w Toruniu 

– pochodzących z lat 70. XVI w. spichlerzy przy placu św. Jana28. Znacznie większą 

popularność zdobyły elementy wywiedzione genetycznie z Niderlandów, zwłaszcza 

formy ornamentu okuciowego i rolwerkowego wg wzorników Cornelisa Florisa                            

i Jana de Vries.  

                                                 
28 E. Gąsiorowski, Toruńska kamienica mieszczańska, [w:] „Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu”, 
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 1966, z. 1, s. 97. 
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Po 1600 r. upowszechniła się nowa koncepcja estetyczna, wg której kontrastowo 

zestawiano ceglane lica z kamiennym detalem. Z tego nurtu wywodzą się liczne 

realizacje toruńskie, m.in. gotlandzkie detale wprowadzone przez Opbergena, w trakcie 

przebudowy ratusza w latach 1602-1605, fasada bursy Gimnazjum Akademickiego                  

z 1598 r. oraz  dekoracja pałacu Eskenów i przylegających do niego spichlerzy przy ulicy 

Ciasnej. 

Nowo powstająca architektura sakralna we wczesnym okresie wykazywała silne 

zakorzenienie w tradycji gotyckiej, o czym świadczy grupa gotycko-renesansowych 

kościołów, z których najwcześniejszą realizację stanowią kościoły w SłuŜewie (1590 r.), 

RaciąŜku (1597-1612) i Kowalu oraz wieŜa dobudowana w 1592 r. do kościoła 

parafialnego w Nieszawie, a takŜe wznoszony w latach (1585-1645) kościół klarysek 

w Bydgoszczy i bezpośrednio z nim związana fara w Koronowie (1599 r.) budowana być 

moŜe przez ten sam warsztat. 

Odrębne cechy reprezentował kościół w Karnkowie, fundacja Stanisława 

Karnkowskiego z 1584 r. gdzie na iście gotycką konstrukcję nałoŜono detal renesansowy. 

Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w kościołach w Byszewie i Wałdowie. 

Stosunkowo najbardziej jednolitym stylistycznie kościołem o cechach renesansowych 

(chociaŜ nie do końca pozbawionym elementów późnogotyckich) jest jednonawowy 

kościół św. Trójcy w Runowie Krajeńskim (1606-1607) – fundacja                              

Jana Orzelskiego. 

Budownictwo rezydencjonalne nie wykształciło na interesującym nas terenie 

imponujących realizacji. Prawdopodobnie dominowały tu konstrukcje drewniane,               

które zwłaszcza w XIX w. ustąpiły miejsca murowanym. Do dzisiaj zachował się dwór 

obronny w Grocholinie (początek XVII w.), mocno przebudowany dwór obronny                     

w śalnie (XVI/XVII w.) oraz – jako ruina – dwór Orzelskich w Runowie Krajeńskim           

(koniec XVI w.) i przebudowany w 1. połowie XVI w. przez Mikołaja Radziwiłła              

zamek w Radzikach DuŜych. 

Na początku XVII w. zmianie uległa sylweta Torunia i Grudziądza za sprawą 

bastionowo-kurtynowych fortyfikacji ziemnych. W Toruniu juŜ w latach 1563-1564 

wznoszono międzymurza na odcinkach murów nowomiejskich, a w okolicach strzelnicy 

pobudowano wał ziemny. Inicjatorem gruntownej przebudowy fortyfikacji miejskich był 

burmistrz, Henryk Stroband. Wykonanie projektu powierzono w 1591 r. Antoniemu 

van Opbergen. Jednak ze względu na koszty projekt zmodyfikował toruńczyk, Adam 

Freytag. 
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Architektura baroku pojawiła się na naszym terenie w okresie wojen szwedzkich. 

Jej formy nie uzyskały nigdy charakterystycznej bujności, wykazując bardzo często 

zapóźnione cechy renesansowo-manierystyczne lub trwanie przy tradycjach gotyckich. 

Realizacje z 2. ćwierci XVII w. były na naszym terenie stosunkowo nieliczne. Pierwszym 

znacznym obiektem przynaleŜnym do tego stylu było mauzoleum Anny Wazówny przy 

Kościele NMP w Toruniu, wiązane z warsztatem van de Blocków, zaś samodzielną 

świątynią kościół w Działyniu powstały w 1641 r. z fundacji biskupa Kaspra 

Działyńskiego. 

Pochodzące z tego okresu załoŜenia franciszkańskie w Podgórzu (obecnie                         

m. Toruń), (1644) i we Włocławku (1639) mimo ogólnych tendencji związanych                     

z nowym stylem nie wyzbyły się do końca związków z architekturą gotycką. 

Na 1. połowę XVII w. przypadają liczne fundacje klasztorne: benedyktynów                  

w Bysławku i Grudziądzu, bernardynów w Świeciu, franciszkanów w Nieszawie                             

i ChełmŜy, karmelitów bosych w Oborach i Kcyni, karmelitów trzewiczkowych                        

w Markowicach, paulinów w Topólnie, reformatów w Pakości, Włocławku i Łabiszynie                 

i wreszcie jezuitów w Bydgoszczy i Grudziądzu. Fundacje zakonów trwały takŜe                           

w wieku następnym. Utworzono wówczas klasztory: bernardynów w Zamartem, 

kapucynów w Rywałdzie, karmelitów bosych w Trutowie, reformatów w Grudziądzu                         

i Brodnicy. 

Ze znaczniejszych kościołów parafialnych powstały wówczas obiekty                            

w Sadłowie, Sadkach, Wtelnie, Więcborku i Wawelnie. 

Niezwykłe załoŜenie prezentuje Kalwaria Pakoska, powstała z fundacji 

Działyńskiego, a wzorująca się zapewne na Kalwarii Zebrzydowskiej. Kaplice 

usytuowano w oparciu o opis Jerozolimy Andrychomiusza. Tylko część z 25 kaplic 

wzniesiono w XVII w. Wykazują one silne jeszcze wpływy manierystyczne. Pozostałe, 

budowane aŜ do XIX w., wykazują uproszczone cechy barokowe i klasycystyczne. 

Znacznym rozmachem charakteryzowała się przebudowa zespołu klasztornego                   

w Skępem, który otrzymał obwiedziony kruŜgankami dziedziniec odpustowy, powiązany 

z kościołem poprzez kaplicę św. Anny. Przebudowa klasztoru miała charakter 

wieloetapowy. Chór pierwotnego gotyckiego kościoła został dwukrotnie przedłuŜony, 

przebudowano takŜe wieŜę, a całą świątynię poddano w 2. połowie XVIII w. gruntownej 

barokizacji.  

Jako okazały pod względem skali określić moŜna takŜe dwuwieŜowy kościół 

parafialny w Sadłowie, budowany w latach 1752-1756 z inicjatywy Olbrachta 

Pląskowskiego, według projektu Józefa Limockiego. 
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Na przełomie XVII i XVIII w. przebudowano w duchu barokowym kościoły 

klasztorne w Strzelnie i Mogilnie oraz kościół cystersów w Koronowie. 

Spośród budowli zakonnych sytuowanych w miastach najcenniejsze realizacje 

wywodzą się z kręgów jezuickich – kolegium w Grudziądzu w typie pałacowym                          

z 2. połowy XVII w. z charakterystyczną dekoracją pilastrową i monumentalnym 

portalem; a takŜe częściowo przebudowane kolegium w Bydgoszczy wzniesione wraz                      

z niezachowanym kościołem.  

Niezwykle oryginalną budowlą pozostaje klasztorny budynek z przejazdem 

bramnym, będący siedzibą ksieni benedyktynek grudziądzkich z około 1730 r., którego 

ozdobę fasady tworzą głębokie nisze z umieszczonymi w nich figurami świętych. 

Budynek kolegium jezuickiego w Toruniu, powstały w wyniku przebudowy 

zespołu kamienic gotyckich i dawnej szkoły staromiejskiej, otrzymał charakterystyczną 

dekorację stiukową, stylistycznie i warsztatowo związaną z dekoracją grupy budowli 

mieszczańskich, w skład której wchodzą: Kamienica pod Gwiazdą, Pałac Dąmbskich, 

Łuk Cezara, a takŜe w mniejszym stopniu bliźniacze kamienice przy ulicy Chełmińskiej. 

Stosunkowo nieliczną reprezentację posiadają barokowe obiekty o charakterze 

rezydencjonalnym. Obiektami tego typu są pałac Mostowskich, tzw. Stary w Ostromecku 

(około 1730 r.) oraz dwór w Ludzisku z 2. połowy XVIII w. Nie zachował się niestety 

barokowy pałac w Łowinku z 1742 r. autorstwa Jana Baptysty Cocchiego29, zbudowany 

dla Jana Czapskiego. 

Oddzielną grupę obiektów powstałych w tym czasie stanowią pałace miejskie, 

będące nowym elementem krajobrazu kulturowego Torunia. Jako jedną z pierwszych 

realizacji tego typu wskazać naleŜy pałac wzniesiony przez biskupa kujawskiego, 

Stanisława Dąmbskiego w 1693 r. o szczególnie dekoracyjnej fasadzie, zdobionej 

stiukowymi festonami i girlandami. Spokojniejsze formy, zbliŜone do baroku 

drezdeńskiego, nadano pałacowi Meissnerów, wybudowanemu w 1739 r. przy 

południowej pierzei Rynku Staromiejskiego. Nietypową realizację stanowił tzw. pałac 

Fenglerów, wzniesiony przy ulicy Mostowej związany funkcjonalnie z tradycją domu-

składu. 

Po okresie przejmowania i adaptacji na swe potrzeby istniejących kościołów 

katolickich, od XVII wieku powstawać zaczęły nowe kościoły protestanckie, spośród 

których na uwagę zasługują kościół w Górsku (1613-1614) i zbór ewangelicki                         

w Toruniu (1754-1756) wzniesiony wg projektu Andrzeja Adama. 

                                                 
29 Cocchi był równieŜ autorem projektu barokizacji ratusza toruńskiego oraz ołtarza Św. KrzyŜa dla katedry 
w Chełmnie. Pracował równieŜ dla biskupów włocławskich. 



 - 46 -  

 4.5 Okres rozbiorów 
 

Podpisany 5 sierpnia 1772 r. traktat rozbiorowy dotyczył w znacznej części ziem 

dzisiejszego województwa. Fryderyk II zajął obszar nadnotecki oraz województwa 

chełmińskie i pomorskie bez Torunia i Gdańska. 

W okresie do 1774 r. terytorium pruskie powiększone została o Krajnę,            

dalsze tereny nadnoteckie z obszarami Barcina, Łabiszyna i Inowrocławia, aŜ po Gopło             

z Kruszwicą i Strzelnem, która to ziemie utworzyły tzw. obwód nadnotecki. Z Ziemi 

Dobrzyńskiej oderwane zostało terytorium wokół Górzna. Powiększony obszar włączony 

został do nowo utworzonej prowincji Prus Zachodnich. 

NajwyŜszą władzę na terenie prowincji zachodnio-pruskiej stały się urzędy 

Kamera Domen i Wojska (Kriegs- und Domainenkammer) w Kwidzynie.  

Dla obwodu nadnoteckiego stworzono odrębną administrację usytuowaną                        

w Bydgoszczy, zarządzaną od 1782 r. przez niezaleŜną od władz w Kwidzynie Deputację 

Kameralną.  

W miastach zlikwidowano władzę samorządową, w miejsce której wprowadzono 

magistraty, na czele których stanęli burmistrzowie i nadburmistrzowie w większych 

miastach. 

Jednym z pierwszych działań władz pruskich, zmierzających do uzyskania 

wzrostu gospodarczego na zajętych obszarach, było zagospodarowanie terenów 

nadnoteckich poprzez sprowadzanie osadników oraz przystąpienie w latach 1773-1774 

do ogromnej inwestycji transportowej, jaką była budowa Kanału Bydgoskiego łączącego 

Wisłę z Odrą poprzez odcinki Brdy i Noteci. Inwestycja ta w duŜym stopniu przyczyniła 

się do szybkiego rozwoju miast leŜących w dolinach rzek – zwłaszcza Bydgoszczy 

i Nakła. Bydgoszcz, która w roku 1774 liczyła zaledwie 1391 mieszkańców, w 1800 r. 

liczyła ich juŜ 4591. Wzrosło równieŜ zaludnienie Chełmna, głównie dzięki osadzeniu w 

nim szkoły kadetów. 

Na pozostałych obszarach zaboru sytuacja ekonomiczna nie wyglądała niestety 

tak obiecująco. W okresie po I rozbiorze w szczególnie trudnej sytuacji znalazł się Toruń. 

Pozostawał on częścią Polski, jednak granica między Prusami a Królestwem, oparta na 

linii dawnego kordonu sanitarnego, odcinała miasto od jego majątków ziemskich.  

Większość ośrodków miejskich uległa wyludnieniu, zaś na terenie Kujaw i Ziemi 

Dobrzyńskiej następowała agraryzacja. 
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II traktat rozbiorowy zawarty między Prusami i Rosją 23 stycznia 1793 r. włączał 

w obręb państwa pruskiego Toruń, Ziemię Dobrzyńską południowe Kujawy                         

i dalsze obszary Wielkopolski. 

JuŜ na początku następnego roku na terenie Kujaw i w Toruniu pojawili się 

emisariusze Tadeusza Kościuszki, celem wybadania nastrojów powstańczych. Ofensywa 

kościuszkowska po początkowych sukcesach – zajęciu Bydgoszczy, Świecia i Chełmna –

załamała się po klęsce pod Maciejowicami, a osoby aktywnie biorące w niej udział objęte 

zostały represjami. 

Na mocy kończącego wojnę francusko-pruską pokoju tylŜyckiego                                  

(7-9 lipca 1807 r.) utworzono Księstwo Warszawskie. Z ziem obecnego województwa 

kujawsko-pomorskiego w granicach Księstwa znalazły się: 

– w departamencie bydgoskim - obszar nadnotecki wraz z Bydgoszczą, powiaty toruński, 

michałowski, chełmiński (bez Grudziądza pozostającego w granicach Prus) oraz całe 

Kujawy, 

– w departamencie płockim Ziemia Dobrzyńska, 

– w departamencie poznańskim tereny wschodniej Wielkopolski. 

Krótki okres funkcjonowania Księstwa zakończyła interwencja wojsk 

austriackich. W związku z tym, Ŝe jedyną twierdzą na naszym terenie posiadającą 

regularną obsadę wojskową był Toruń, do niego właśnie przeniesiono, po zajęciu 

Warszawy w kwietniu 1809 r., siedzibę Rady Stanu, przez co miasto pełniło do sierpnia 

tegoŜ roku funkcję stołeczną. Oblegany Toruń poddał się dopiero połączonym siłom 

koalicji antynapoleońskiej. Miasto wraz z obszarem Księstwa Warszawskiego przeszło 

pod dwuletnią okupację rosyjską. 

Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego ziemie obecnego województwa 

kujawsko-pomorskiego podzielone zostały między dwa państwa zaborcze – Rosję, jako 

część Królestwa Polskiego, oraz Prusy. 

Nowy podział administracyjny części oddanej Prusom ulegał w okresie                                 

od 1815 do 1818 r.  kilkakrotnie korektom, aby ostatecznie przyjąć formę, która  

przetrwała do wojny światowej. Obszar został podzielony między dwie regencje: 

kwidzyńską – z powiatami: kwidzyńskim, toruńskim, chełmińskim, chojnickim, 

lubawskim, grudziądzkim, człuchowskim, świeckim, brodnickim, sztumskim, suskim, 

złotowskimi wałecki; oraz bydgoską – z powiatami: bydgoskim, wyrzyskim, 

chodzieskim, czarnkowskim, szubińskim, mogileńskim, wągrowieckim, gnieźnieńskim                                    

i inowrocławskim.  
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Regencja bydgoska weszła w skład Księstwa Poznańskiego, zaś kwidzyńska 

w skład Prowincji Prusy Zachodnie.  

Ziemie wcielone do Królestwa Polskiego podzielone zostały między dwa 

województwa: Ziemia Dobrzyńska z powiatem lipnowskim oraz miastami – Bobrowniki, 

Dobrzyń, Dobrzyń nad Wisłą, Rypin i Skępe znalazła się w granicach województwa 

płockiego; Kujawy Brzeskie z powiatem włocławskim i miastami – Brześć, Kowal, 

Nieszawa, Radziejów, Przedecz weszły w skład województwa mazowieckiego ze stolicą 

w Warszawie. 

W 1866 r., po upadku powstania styczniowego, władze rosyjskie zlikwidowały 

resztki odrębności Królestwa Polskiego, między innymi przez wprowadzenie podziału                   

na gubernie, według którego Ziemia Dobrzyńska znalazła się w guberni płockiej,                           

a Kujawy Brzeskie w guberni warszawskiej. 

Krajobraz kulturowy okresu zaborów dzielić naleŜy zarówno ze względu na 

cezury czasowe, objawiające się dominacją poszczególnych stylów, a takŜe geograficzne, 

będące następstwem oddziaływań dominujących ośrodków kulturotwórczych, których 

granice pokrywają się najczęściej z granicami zaborów. Czasy nastające wraz                             

z klasycyzmem kończyły na obszarze obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, 

okres stagnacji artystycznej. Począwszy od końca XVIII w. doszło do znacznej 

intensyfikacji inicjatyw architektonicznych, głównie za sprawą mecenatu ziemiańskiego 

i mieszczańskiego. Klasycyzm, historyzm i w mniejszym stopniu modernizm,                            

w odróŜnieniu od okresu minionego. pozostawiły po sobie wiele realizacji sytuujących 

się w grupie najciekawszych obiektów danego czasu w Polsce. 

Wiek XIX to z jednej strony długo trwające tendencje klasycyzujące, z drugiej zaś 

nowoczesne rozwiązania stylistyczne, określane, mimo złoŜoności zjawiska, wspólnym 

mianem historyzmu. Tendencje historyzujące na części obecnego województwa,                  

która pozostawała pod zaborem pruskim, pojawiły się w swej wczesnej, romantyzującej 

formie bardzo szybko, podczas gdy na terenach wschodnich Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, 

stanowiących część zaboru rosyjskiego, znacznie dłuŜej utrzymywały się tendencje 

klasycyzujące, co spowodowane było silnymi związkami z warszawskim środowiskiem 

architektonicznym. 

W okresie klasycyzmu powstał na terenie dzisiejszego województwa kujawsko- 

pomorskiego szereg interesujących obiektów, wśród których czołowe miejsce zajmuje 

pałac w Lubostroniu, wzniesiony w latach 1795-1800 dla Skórzewskich przez Stanisława 

Zawadzkiego. Pałac w Lubostroniu stanowi odwołanie do koncepcji willi palladiańskiej                

z bogatym wystrojem wnętrza (m.in. malowidła autorstwa Smuglewicza). Dobrymi 
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jakościowo obiektami są pałace projektowane przez Hilarego Szpilowskiego: wzniesiony 

w Nawrze dla Kruszczyńskich (1799-1804), Okalewie (około 1800) dla Chełmickich 

i Mniewskich w Lubrańcu (ok.1805) oraz prawdopodobnie tegoŜ autora kościół 

w Szpetalu Górnym (1808-1809). Pod względem jakości artystycznej wyróŜnia się takŜe 

pałac w Kikole (1792), być moŜe równieŜ autorstwa Zawadzkiego.  

Formy pałacowe w zredukowanej skali powielały liczne dwory szlacheckie m.in.:  

w Płowcach (1759), Dyblinie, Karnkowie, Płomianach, Kamionnej, ŁąŜynie i Obrowie. 

Zaskakującym przeniesieniem form klasycystycznych do obiektu drewnianego 

jest niewielki kościół filialny w Czarnym, wybudowany w 1793 r. 

Znaczną liczbę obiektów klasycyzujących, wzniesiono w przestrzeni miejskiej: 

koszary kadetów fundacji Fryderyka II (1776) oraz Szkoła Kadetów (1820)                      

w Chełmnie; wozownia artyleryjska, (1824) budynki szpitala wojskowego (około 1820), 

i koszary nad Wisłą (1819-1822) w Toruniu; budynek dawnego sądu w Bydgoszczy 

(1825) oraz szereg kamienic we Włocławku. 

Cenne zespoły o cechach klasycyzujących, zarówno ze względu na układ 

urbanistyczny, jak i zabudowę, stanowią: Nieszawa, poddana ogólnej regulacji w 1822 r. 

oraz kompleks budynków zajazdu w Skępem-Wymyślinie. 

Wczesne rozwiązania historyzujące na terenie zaboru pruskiego wiąŜą się                       

z działalnością Karla Fridricha Schinkla i jego pracowni. Projekty powstałe dla naszego 

terenu ukazują róŜnorodność form stylistycznych, którymi posługiwał się architekt. Listę 

realizacji schinklowskich otwiera przebudowa pałacu w Samostrzelu, zapoczątkowana                       

w 1825 r. na zlecenie Ignacego Bnińskiego. Pałac uzyskał formę klasycyzującą                         

z odwołaniami do włoskiego renesansu, natomiast zabudowania gospodarcze formy 

neogotyckie30. Podobną klasycyzującą oprawę nadał Schinkiel pałacowi w Ostromecku 

(1840), powiększonemu w 1891 r. o salę balową od północy i „pałacyk myśliwski”                         

od południa. 

Wyraźnie klasycystyczne cechy, zarówno w bryle jak i artykulacji (częściowo 

zatartej późniejszą przebudową) posiada budynek bydgoskiej regencji (1836 ) wzniesiony 

według projektu pochodzącego takŜe z pracowni Schinkla. 

Odmienne, neoromańskie formy, z elementami kształtującego się 

„Rundbogenstil”, zastosował architekt w toruńskim zborze ewangelickim św. Trójcy 

(1818-1824). Natomiast w późnym projekcie w  niewielkich koszarach kawalerii                             

(2. połowa XIX w.) w Nowym Dworze odwołał się do form neogotyckich i to w ich 

surowym „krzyŜackim” wydaniu. NaleŜy wspomnieć, Ŝe w duŜym stopniu do odrodzenia 

                                                 
30 J. Skuratowicz, Dwory i Pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Międzychód 1992, s. 21 
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na Pomorzu i Ziemi Chełmińskiej form ceglanego gotyku, nazwanego „krzyŜackim” 

przyczyniła się zapoczątkowana w 1817 r. restauracja zamku malborskiego, w którą 

Schinkiel był silnie zaangaŜowany. 

W okresie wczesnego historyzmu na terenach zaboru pruskiego dominującą rolę 

odgrywali architekci niemieccy, zwłaszcza berlińscy. Architekci polscy działali 

najczęściej jako wolno praktykujący, tworząc przewaŜnie na zamówienie mieszczaństwa         

i rzadziej ziemiaństwa. Tereny na południe od Noteci pozostawały natomiast                          

we wczesnym okresie historyzmu pod silnym wpływem Wielkopolski. 

Pod względem budownictwa rezydencjonalnego dominowały tu załoŜenia w typie 

neogotyckich zamków i renesansowych willi włoskich. Do rozprzestrzenienia obydwu 

typów przyczyniła się działalność wybitnego architekta niemieckiego, Fryderyka Augusta 

Stülera. Jako modelowy przykład willi włoskiej tegoŜ autora, jednak o dość surowej 

bryle, wskazać naleŜy pałac w Wierzbiczanach (1845-1846). 

Za czołową realizacją neogotycką Stülera na tym terenie uznaje się zespół pałacu          

i kościoła w Jabłonowie-Zamku, z tym, Ŝe autorstwo pałacu nie jest potwierdzone. 

Neogotycki kościół (1859-1866), stanowi jeden z najwcześniejszych przykładów 

dojrzałego neogotyku na ziemiach polskich.  

Styl Stülera z całą pewnością oddziaływał na projekt mostu kolejowego                           

w Toruniu (oparty w duŜym stopniu na wcześniejszej realizacji w Tczewie) oraz 

pokrewny mu zespół sądowo-więzienny, a takŜe na pałac w Potulicach (1868) autorstwa 

wybitnego architekta wielkopolskiego, Stanisława Hebanowskiego, i w mniejszym chyba 

stopniu na przebudowę gotyckiego kościoła w Wielkiej Łące (1861-1863) autorstwa 

J.E. Jacobstahla. 

Z pozostałych, późniejszych juŜ, realizacji neogotyckich, utrzymanych w typie 

angielskim bądź teŜ włoskim, na uwagę zasługuje przede wszystkim pochodzący 

z późnej fazy pałac w Jankowie (około 1880), pałac w Jeleńcu z 3. ćwierci XIX w., pałac 

w Kołdrąbiu (1870-1880) oraz ratusz w Świeciu (1870-1879). 

DuŜą grupę stanowią realizacje o cechach klasycyzujących oraz w typie willi 

włoskiej; zaliczyć do nich moŜna dobre jakościowo realizacje w Kołudzie Małej (połowa 

XIX w.), Kościelcu (1849), Obudnie (1850), Pluskowęsach autorstwa Hebanowskiego, 

Siernikach autorstwa Stabrowskiego (1876), Janikowie (1880), Rozpętku (1884-1885).  

Z kolei realizacjami nawiązującymi do form renesansu północnego są wzniesiony 

dla DzierŜanowskich pałac w Zbójnie (1833) oraz pałac w Turznie koło Torunia (1838) 

wzniesiony dla Działowskich. 
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Na pograniczu powyŜszego typu i powracających tendencji neogotyckich 

usytuował się interesujący pałacyk w Mełnie, wzniesiony w 1855 r., a przebudowany               

w 3. ćwierci XIX w., wyróŜniający się przede wszystkim wysmakowanym detalem 

architektonicznym.  

W latach 70. upowszechnia się zarówno w budownictwie rezydencjonalnym jak 

i miejskim, kostium francuski. Ciekawymi obiektami przynaleŜnymi do tego nurtu są 

m.in.: pałace w Cerkwicy projektu  Stabrowskiego (1876) oraz w Kobylnikach z 1900 r., 

w którego uproszczonym detalu i kubicznej bryle doszukiwać się moŜna juŜ cech 

modernistycznych. 

ZałoŜenia nawiązujące do klasycyzującego „stylu polskiego” nie są 

reprezentowane tak licznie jak na terenie zaboru rosyjskiego, jednak i tu kilka odznacza 

się nie najgorszą klasą. Na wymienienie zasługują m.in. pałace w: Wysokiej Polanie 

(1870), Chwaliszewie (1912) i Sobiejuchach (1912).  

Wśród kościołów wart uwagi jest kościół w Potulicach autorstwa Marconiego 

(1868) wzniesiony w formach renesansu włoskiego.  

Oddzielny problem stanowi sieć wiejskich kościołów ewangelickich, intensywnie 

rozwijająca się od lat 30. XIX w. Jednak grupa ta, pozostając pod silnym wpływem 

szkoły berlińskiej, powiela ogólnie przyjęte schematy, w których zatarty został 

indywidualizm architektów, najczęściej nieznanych z nazwiska. 

Sztuka miast zaboru pruskiego przechodziła podobne fazy stylistyczne, jednakŜe 

w jej obrębie wykształciło się kilka typów architektonicznych, przynaleŜnych ściśle do 

infrastruktury miejskiej.  

Początek wieku XIX w sposób wyjątkowo negatywny odbił się na 

średniowiecznej sylwecie miast pomorskich. Największe straty w substancji zabytkowej 

poniósł niewątpliwie Toruń. W wyniku przygotowań do obrony miasta przed atakiem 

koalicji antynapoleońskiej (1813) rozebrano całkowicie przedmieścia, ze znajdującymi 

się na nich gotyckimi kościołami. Po kongresie wiedeńskim i ponownym włączeniu 

miasta do Prus, przystąpiono do wznoszenia nowoczesnych urządzeń obronnych,                       

w wyniku czego stopniowej rozbiórce, trwającej do pierwszych lat XX w., uległa znaczna 

część murów i urządzeń obronnych, mających genezę średniowieczną.  

Innego rodzaju przekształceniom uległa Bydgoszcz, która ze stosunkowo 

niewielkiego, prowincjonalnego miasta, którym była jeszcze na początku XIX w.,                    

w drugiej jego połowie awansowała do grupy największych miast ziem polskich. 

Architektura miast pruskich cechowała się w przeciwieństwie do zaboru 

rosyjskiego znacznym udziałem obiektów o cechach neogotyckich. Zwłaszcza na 
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terenach północnych silnie zaznaczyły się nawiązania do regionalnej odmiany gotyku 

ceglanego, będącego pierwowzorem dla tzw. „gotyku krzyŜackiego”. Owe analogie, 

szczególnie mocno podkreślano w okresie cesarstwa, czyli w 3. ćwierci XIX w. 

Zapowiedzią „stylu krzyŜackiego”, z pewnymi jeszcze naleciałościami 

„Rundbogenstil”, są np.: budynki szkolne w Toruniu i Bydgoszczy z połowy XIX w. 

Najpełniej jednak „gotyk krzyŜacki” rozwinął się w końcu XIX w., przechodząc 

swój okres schyłkowy na początku XX w. W grupie zabytków tamtego czasu na uwagę 

zasługują: budynki pocztowe w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i Inowrocławiu,                 

w których dodatkowo zauwaŜalny jest powrót „Rundbogenstil” i wpływy szkoły 

hanowerskiej; Szkoła Rzemiosł (1906-1907), Starostwo (1901) i kościół                        

św. Katarzyny (1894-1897), w Toruniu; dworzec kolejowy (1904) i Szkoła Realna (1901) 

w Grudziądzu. 

Obok form neogotyckich w latach 90. XIX w., w ramach późnego historyzmu 

duŜą popularnością cieszył się renesans niderlandzki i niemiecki, a takŜe neobarok 

i neorokoko. Czołowymi przykładami realizacji tego nurtu są: Dwór Artusa w Toruniu, 

wzniesiony wg projektu Rudolfa Schmidta w latach 1889-1891, budynek banku przy               

pl. Rapackiego w Toruniu, wzniesiony według projektu J. Habichta  (1874-1912) oraz 

budynek Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy, wznoszony w latach 1886-1889. 

Pewną oryginalnością na tle zabudowy sakralnej cechują się kościoły: św. Piotra                     

i Pawła w Bydgoszczy (1872-1876) projektu Fryderyka Adlera, na powrót odwołująca się 

do tendencji neoromańskich, a takŜe kościół w Brusach (1876-1879) oraz kościoły 

neobarokowe z akcentami modernistycznymi – św. Trójcy, Rogera Sławskiego (1912), 

i Serca Jezusowego Franza Oskara Hossfelda (1910) w Bydgoszczy. 

W okresie dojrzałego historyzmu podstawą zabudowy miejskiej stała się 

kamienica czynszowa. Kamienice, prezentujące rozmaite tendencje stylowe, zachowały 

się w róŜnym stopniu we wszystkich miastach regionu. Na pierwsze miejsce, zarówno 

pod względem ilości, jak i wysokiej jakości poszczególnych realizacji, wysuwa się 

niewątpliwie Śródmieście Bydgoszczy, stanowiące jeden z najbogatszych zbiorów tego 

typu obiektów w Polsce. 

Odmiennie sytuacja kształtowała się na terenie zaboru rosyjskiego, 

zdominowanego przez twórców polskich, wywodzących się głównie ze środowiska 

warszawskiego. Wśród wybitnych realizacji wymienić naleŜy obiekty związane                         

z działalnością Henryka Marconiego, przez którego upowszechnił się na tym terenie typ 

neorenesanowego pałacu i willi. 
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Marconi był autorem projektu układu urbanistycznego Ciechocinka 

(zmodernizowany przez Adama Paprockiego w latach 20. XX w.). Dla Ciechocinka 

zaprojektował równieŜ Zakład Zdrojowy. Z innych realizacji waŜną stanowi 

klasycyzujący ratusz w Brześciu Kujawskim (1824).  

Powracając do zabudowy Ciechocinka, jako szczególnie cenne wymienić naleŜy 

realizacje wg projektów Jakuba Graffa: zespół budynków warzelni soli (1823-1835)            

i zespół tęŜni. 

Styl polskiej odmiany neogotyku, tzw. „gotyku wiślano-bałtyckiego” reprezentuje 

kościół autorstwa Edwarda Cichockiego z 1874 r. w Ciechocinku oraz koncepcja 

regotycyzacji katedry we Włocławku autorstwa Dziekońskiego. Związek z gotykiem 

niemieckim wykazywał natomiast kościół ewangelicki w Lipnie (1865) projektu                

Bobińskiego.  

Niezachowanym obiektem sakralnym o nowatorskich cechach była synagoga                

we Włocławku (1847-1854) projektu Tournella, zawierająca elementy „stylu 

mauretańskiego”. 

Dobrymi przykładami historyzmu są równieŜ: zespół pałacowy w Falborzu 

(połowa XIX w.), zespół pałacowy Kronenbergów, w stylu późnego renesansu 

francuskiego wzniesiony we Wieńcu (1875) autorstwa Artura Goebla, oraz tego samego 

autora zespół pałacowy w Brzeziu (1873). 

Innymi elementami, które wzbogaciły w XIX wieku krajobraz kulturowy, są 

liczne obiekty przemysłowe: gorzelnie, cukrownie, mleczarnie, infrastruktura związana z 

koleją, a takŜe dzieła forteczne powstałe wokół trzech głównych twierdz: pogranicznej 

Twierdzy Toruń, Twierdzy Grudziądz, oraz Twierdzy Chełmno. 

 4.6 Okres międzywojenny i lata okupacji 
 

Na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego do Polski powrócił 

prawie cały obszar dawnej Wielkopolski, Kujawy, Ziemia Chełmińska i Dobrzyńska oraz 

część Pomorza Gdańskiego. Najwcześniej z terenów dzisiejszego województwa w skład 

odrodzonego państwa polskiego weszły, opuszczone przez wojska niemieckie, Kujawy 

Brzeskie i Ziemia Dobrzyńska. W grudniu 1918 r. ziemie dawnego Księstwa 

Poznańskiego objęło powstanie, w czasie którego do powaŜnych walk doszło m.in. pod 

Kcynią, Szubinem i Inowrocławiem. 

NajdłuŜej panowanie zaborcy utrzymało się na Pomorzu, wyzwolonym 

ostatecznie przez wojska generała Józefa Hallera. Zdobycie Pomorza umoŜliwiło 

ostateczną realizację postanowień traktatowych i regulację granicy polsko-niemieckiej.  
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W styczniu 1920 r. przystąpiono do ustalania nowego podziału administracyjnego 

kraju, nad którym prace zakończyły się dopiero w 1925 r., wyodrębnieniem 

województwa wileńskiego. Ziemie obecnego województwa znalazły się w granicach 

trzech jednostek terytorialnych – w województwie pomorskim ze stolicą w Toruniu, 

województwie poznańskim i województwie warszawskim. 

Województwo pomorskie dzieliło się na powiaty: morski, kartuski, tczewski, 

starogardzki, chojnicki, sępoleński, tucholski, świecki, grudziądzki, lubawski, brodnicki, 

wąbrzeski, chełmiński i toruński. Początkowa siedziba wojewody pomorskiego 

znajdowała się w Poznaniu, skąd przeniesiona została do Torunia w dniu 20 stycznia 

1920 r. W skład województwa poznańskiego wchodziły powiaty: bydgoski, wyrzyski, 

szubiński i inowrocławski, a województwa warszawskiego – powiat nieszawski, 

włocławski, lipnowski i rypiński. 

Od 1 kwietnia 1938 r. wszedł w Ŝycie nowy podział administracyjny, na mocy  

którego do województwa pomorskiego, określanego mianem „Wielkiego Pomorza”, 

włączono wymienione wcześniej powiaty z województw ościennych. Stolicą 

województwa pozostał w dalszym ciągu Toruń. W taki sposób, w przededniu II wojny 

światowej, po raz pierwszy w historii tereny obecnego województwa znalazły się w tej 

samej jednostce administracyjnej. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego na naszym terenie, podobnie jak 

w innych częściach Polski, występowały obok siebie tendencje modernistyczne 

i historyzujące. Najgodniejszym reprezentantem tych ostatnich z całą pewnością 

pozostaje bydgoski kościół św. Wincentego a Paulo, projektu Adama Ballenstaedta, 

wznoszony od 1925 r.  

Oryginalnym zjawiskiem, zrodzonym na pograniczu stylów, była twórczość 

działającego w Toruniu i Bydgoszczy Kazimierza Ulatowskiego. Wśród jego projektów 

co najmniej trzy: pawilon Krajowej Wystawy Ogrodniczej (1928), kościół Chrystusa 

Króla na Mokrym w Toruniu i toruński budynek Kasy Chorych, posiadają znaczenie 

ponadlokalne. 

Wśród realizacji modernistycznych na terenie województwa posiadamy znaczny 

zbiór realizacji najwybitniejszych polskich architektów, wśród których na wymienienie 

zasługują: zespół pływalni solankowo-termalnej (1931-1932) i budynek poczty                   

(1932-1934) autorstwa Romualda Gutta i Aleksandra Szniolisa w Ciechocinku; toruńskie 

budynki: Urzędu Wojewódzkiego (1928) projektu F. Krzywdy-Polkowskiego, Rozgłośni 

Polskiego Radia (1934) A. Dygata, Starostwa Krajowego – „Harmonijka” projektu  

Wierzbickiego z 1935 r. Banku Rolnego M. Lalewicza (1938); włocławska siedziba 



 - 55 -  

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1927-1930) oraz Urząd Miar i Wag Stefana 

Narębskiego; bydgoski Szpital Miejski (1927-1937), Szkoła Powszechna z 1935 r., 

Stadion Miejski (1928-1929) czy teŜ Zespół fabryki „Kabel” (1920-1924). Spośród 

innych realizacji warto wymienić zespół elektrowni „Gródek”, kościół św. Jakuba 

w Tucholi, budynek Starostwa w Sępolnie Krajeńskim i szkołę rolniczą w Starym 

Brześciu. 

W dniu 1 września 1939 r. działania na Pomorzu Niemcy rozpoczęli uderzeniem 

siłami grupy armii Północ pod dowództwem generała Fedora von Bocka. Na tereny 

lewobrzeŜne województwa pomorskiego wkroczyła 4. armia, atakując Chojnice, Tczew 

oraz prąc wojskami pancernymi szerokim pasem od Chojnic po Noteć w kierunku Wisły. 

Obszar prawobrzeŜny z terenu Prus zaatakowały wojska 3. armii, z których 21. dywizja 

natarła na Grudziądz, dąŜąc do opanowania przepraw wiślanych. 3 września dowództwo 

armii Pomorze uznało, Ŝe ze względu na niemoŜliwość utrzymania przedmieścia 

bydgoskiego oraz wschodniego brzegu Wisły pomiędzy Grudziądzem i Chełmnem, 

dalsza obrona Pomorza nie ma sensu. Większość terenów województwa pomorskiego 

włączona została przez okupanta do Reichsgau-Danzig-Westpreussen, podzielonego na 

trzy tak zwane Regierungsbezirke – Gdańsk, Bydgoszcz oraz Kwidzyn. Funkcję 

namiestnika objął tu Gauleiter Forster. Powiaty inowrocławski, mogileński, Ŝniński, 

aleksandrowski, radziejowski i włocławski włączone zostały  do tak zwanego Kraju 

Warty (Warthe-gau).  

Wojska hitlerowskie wyparte zostały z terenów dzisiejszego województwa przez 

wojska 1. i 2. Frontu Białoruskiego, które dotarły na te tereny 19 stycznia 1945 r.               

Dzień później wojska sowieckie wkroczyły do Włocławka i Brześcia Kujawskiego,                  

22 stycznia do Inowrocławia, Kruszwicy i Aleksandrowa Kujawskiego, 23 stycznia             

do Bydgoszczy, od 22 do 26 stycznia zajmowały kolejno Dobrzyń nad Wisłą, Rypin, 

Brodnicę, Lipno, Golub Dobrzyń, Wąbrzeźno, ChełmŜe i Chełmno. Toruń opanowany 

został 1 lutego, natomiast Grudziądz dopiero 6 marca 1945 r. 

Obszar utworzonego pierwszych miesiącach 1945 r. województwa pomorskiego           

wyniósł około 22700 km2 i liczył 1,5 miliona mieszkańców. Pod względem 

administracyjnym podzielono je początkowo na 25 powiatów. Przejściowo od lipca 

1945 r.  do 1946 r.  w województwie pomorskim (nazwa obowiązywała do końca 

1949 r.), znalazł się powiat złotowski i człuchowski. W początkowym okresie władze 

wojewódzkie zaczęły się organizować w Toruniu, dokąd przybył w pierwszych dniach 

lutego pełnomocnik rządu na obszar ówczesnego województwa – dr Henryk 

Świątkowski.  
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Z początkiem 1950 r. zmieniono nazwę województwa z pomorskiego na 

bydgoskie, w którym wydzielono 5 miast wraz z powiatami: Bydgoszcz, Toruń, 

Grudziądz, Włocławek i Inowrocław.  

W połowie 1950 roku przeprowadzono korektę podziału administracyjnego państwa, 

w wyniku której do województwa bydgoskiego dołączono powiaty: mogileński i Ŝniński, 

a wyłączono powiat lubawski. Tak podzielony administracyjnie obszar, w duŜym stopniu 

odpowiadający granicom przedwojennego województwa pomorskiego, utrzymał się do 

1975 r. kiedy to w wyniku nowego podziału administracyjnego utworzono na terenie 

Polski 49 województw. Obszar byłego województwa pomorskiego – bydgoskiego 

podzielono na 3 samodzielne obszary administracyjne: województwo bydgoskie 

(bez zachodniej części powiatu wyrzyskiego z Wyrzyskiem, które znalazło się 

w granicach woj. pilskiego), województwo toruńskie i województwo włocławskie. 

Przedstawiony podział administracyjny obowiązywał do końca 1999 r. 
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5. HISTORYCZNE  PODŁOśE  KSZTAŁTOWANIA  SI Ę  
    DZIEDZICTWA  ARCHEOLOGICZNEGO  NA  TERENIE 
    WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO -POMORSKIEGO 
 

Odmienne ukształtowanie się w ostatnim glacjale środowiska geograficznego na 

terenach, które weszły w skład województwa kujawsko-pomorskiego, zadecydowało               

o intensywności, jak i o jakości osadnictwa pradziejowego. 

Po wycofaniu się lądolodu skandynawskiego obszary nizinne lub nieznacznie 

pofałdowane, nietworzące zbyt wyraźnych róŜnic w krajobrazie, ułatwiały penetrację 

osadniczą. Dodatkowym atutem tych obszarów była takŜe jakość ich gleb (czarnoziemy          

i bielice) oraz łatwy dostęp do wody. Natomiast kiedy lodowiec niósł materiał skalny        

z terenów Skandynawii, a wody topniejące tworzyły rzeki głęboko wcinające się                     

w podłoŜe morenowe, powstawał krajobraz silnie wyrzeźbiony, zaś gleby pozostawały           

w ścisłej zaleŜności od geologiczno-morfologicznej budowy terenu. PrzewaŜały tu gleby 

piaszczyste, z większą lub mniejszą domieszką gliny, nadające się wyłącznie pod 

zalesienie. Zatem odmienność środowiska geograficznego miała decydujący wpływ na 

dynamikę i strukturę zasiedlenia regionów w czasach od najstarszych epok aŜ po 

nowoŜytność. 

Pierwsze gromady ludzkie pojawiły się na terenie województwa  przed 12. tys. 

lat. Były to grupy rodzinne, a w zaleŜności od strategii eksploatacji środowiska takŜe 

grupy łowieckie, które wędrując za zwierzyną, zakładały doraźne obozowiska. 

Zachowały się po nich wyroby kamienne i krzemienne, znajdowane w róŜnych częściach 

województwa (na terenie Pałuk, Kujaw, okolic Torunia, Koronowa, Bydgoszczy). 

Liczniej reprezentowane są znaleziska pochodzące z mezolitu (najbardziej spektakularne 

stanowisko odkryto w miejscowości Mszano gm. Brodnica), kiedy ludność zaczęła 

produkować narzędzia – mikrolity, stanowiące nierzadko wkładki krzemienne do 

przedmiotów wykonywanych z drewna, rogu bądź kości. Myśliwi mezolityczni tworzyli 

małe, sezonowo zakładane obozowiska w pobliŜu rzek. Eksploatowanie określonych 

rewirów łowieckich ustabilizowało osadnictwo, zanotowano powroty grup łowieckich do 

uprzednio zajmowanych obozowisk. Osadnictwo mezolityczne grupowało się 

w okolicach geomorfologicznie zbliŜonych do poprzedniego osadnictwa schyłkowo-

paleolitycznego. 

Ekspansja plemion naddunajskich w młodszej epoce kamienia, neolicie, 

spowodowała radykalną zmianę w krajobrazie kulturowym województwa.                        

Wraz z przyjściem na nasze tereny nowych kultur rolniczych, pojawiły się trwałe formy 

osiedleńcze w postaci rozległych osad, zakładanych na krawędzi dolin. Ludność kultur 
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neolitycznych mieszkała w drewnianych budynkach o konstrukcji słupowej, parając się 

rolnictwem i hodowlą zwierząt. Przybyła z terenu Moraw ludność kultury ceramiki rytej 

zajęła urodzajne gleby na terenie Pałuk i Kujaw (w okolicach Iwna, Chwaliszewa, Malic, 

Brześcia Kujawskiego). Pozostawiła ślady swej bytności w postaci naczyń 

cienkościennych, o lśniącej powierzchni zdobionej bogatą ornamentyką rytych spiralnie            

i dookolnych bruzd. 

W Brześciu Kujawskim odnaleziono ślady osady wzniesionej przez ludność tej 

kultury. Zachowały się tam relikty około 60 budynków o konstrukcji słupowej,                     

w kształcie wydłuŜonego trapezu, w których mogło mieszkać około 100 osób. 

Około 3500 r. p.n.e. uformowała się autonomiczna kultura zwana kulturą 

pucharów lejkowatych (nazwa od charakterystycznego dla tej kultury naczynia). 

Powstała ona z rodzimego podłoŜa, z kontaktów społeczeństw kultury ceramiki 

wstęgowej rytej ze społeczeństwami epimezolitycznymi. Osadnictwo jej związane było 

ze środowiskiem gleb bielicowo-wydmowych. Grupa wschodnia tej kultury zajęła teren 

całego województwa. Ludność tej kultury budowała trwałe osiedla, wznosząc budowle 

naziemne ogrzewane piecem. Importowała pasiasty krzemień, pozyskiwany metodą 

odkrywkową w Krzemionkach Opatowskich, słuŜący do wyrobu narzędzi i broni. 

Zmarłych chowała w grobach zarówno płaskich, jak i w wielkich megalitycznych – 

te ostatnie odkryto w Sarnowie i Wietrzychowicach, największe z nich osiągają wymiary 

130 m długości i 15 m szerokości. Ludność tej kultury uprawiała magię agrarną. 

Na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e. powstała nowa kultura, zwana kulturą 

amfor kulistych. Ślady jej zanotowano na Kujawach, Pałukach i Ziemi Chełmińskiej. 

Cechował ją odrębny od omawianych kultur neolitycznych sposób chowania zmarłych – 

w wielkich rodzinnych grobowcach, budowanych z kamieni, nieraz zaopatrzonych                

w krótki korytarz, nad którymi sypano ziemny wysoki kopiec (Kierzkowo gm. śnin). 

Zmarłych zaopatrywano w bogate dary. O dominacji hodowli nad rolnictwem                      

w gospodarce omawianej kultury świadczą cmentarzyska świń i bydła, których groby 

wyposaŜano w liczne dary. Populacja „amfor kulistych” tworzyła patriarchalne 

wspólnoty rodowe z rozwiniętą instytucją starszyzny. 

Schyłek neolitu – ok. 1800 r. p.n.e. – charakteryzował się zanikiem większych 

punktów osadniczych na rzecz rozwoju małych form osiedli. W tym czasie pojawiły się 

na terenie naszego województwa pierwsze importowane wyroby miedziane oraz miedź 

jako surowiec, pochodzące z krajów zakarpackich, zapowiadając nową epokę – epokę 

brązu. 
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We wczesnym okresie brązu, północne tereny województwa zajęła ludność 

kultury grobsko-śmiardowskiej, zaś pozostały teren – kultury iwieńskiej. Ta ostatnia 

nazwę swą wzięła od cmentarzyska odkrytego w Iwnie na Pałukach. Ludność tej kultury 

zajmowała Ŝyzne gleby, trudniąc się rolnictwem i hodowlą zwierząt – świń i bydła 

(znany jest kraal dla bydła w Biskupinie). Potwierdzony jest źródłowo udział kultury 

iwieńskiej w handlu bursztynem – dzięki niemu osiągnęła znaczną zamoŜność, dowodem 

czego są znaleziska przedmiotów metalowych, równieŜ złotych, importowanych                      

z południa Europy. Ślady kultury iwieńskiej odkryto w okolicach Kcyni, Biskupina, Iwna 

oraz Szubina. Kultura ta miała istotne znaczenie w procesie kształtowania się pałuckiego 

makroregionu osadniczego, bowiem juŜ we wczesnym brązie ustalił się trwający do 

czasów historycznych kształt przestrzenny tego regionu. 

Ostatecznym wyrazem zachodzących od zarania epoki brązu prądów 

integracyjnych stał się wykształcony około 1300-1200 r. p.n.e. nowy system kulturowy, 

określony mianem kultury łuŜyckiej. Cechował go nowy obrządek pogrzebowy 

(ciałopalenie), zmiana wierzeń i istotne przeobraŜenia w strukturach osadniczo-

gospodarczych. 

Analizując osadnictwo kultury łuŜyckiej, na podstawie mapy osadniczej 

sporządzonej w oparciu o wyniki badań powierzchniowych metodą AZP, moŜna 

stwierdzić, Ŝe osadnictwo kultury łuŜyckiej reprezentowane jest przez ponad 30% 

wszystkich zanotowanych śladów i punktów osadniczych zarejestrowanych 

w województwie kujawsko-pomorskim. Fakt ten świadczy o gwałtownym progresie 

osadniczym w stosunku do wcześniejszych okresów. Stabilizacja osadnicza tej kultury 

miała miejsce pod koniec okresu brązu. Cechą charakterystyczną osadnictwa łuŜyckiego 

w naszym województwie jest pojawienie się grodów-miast, tzw. grodów typu 

biskupińskiego w Biskupinie, Izdebnie, Sobiejuchach na Pałukach, zamieszkiwanych 

przez wspólnotę rodową, która zajmowała się hodowlą zwierząt, rolnictwem i obsługą 

szlaku solnego. Pojawiają się na terenie całego województwa równieŜ innego typu osady 

obronne, szczególnie na terenach Ziemi Chełmińskiej, Kujaw i Pałuk, w miejscach 

obsługujących szlak bursztynowy, solny, czy teŜ graniczących z terenem zajętym przez 

kulturę pomorską. Ta ostatnia pojawiła się w północnej części województwa w okresie 

halsztackim (V w. p.n.e.) . Była ona początkowo związana z kulturą łuŜycką, jednak pod 

wpływem kontaktów z Etrurią wykształciła swój własny profil kulturowy, którego cechą 

charakterystyczną były groby skrzyniowe i urny twarzowe. Pozostały materiał 

ceramiczny obu kultur jest identyczny, dlatego w badaniach powierzchniowych 

wyróŜnienie obu kultur jest utrudnione. 
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Najazd Scytów i zajęcie przez nich Kotliny Węgierskiej spowodowało przerwę           

w dostawie przedmiotów brązowych i surowca do ich produkcji. Ludność kultury 

łuŜyckiej zajęła się wówczas importem surowca Ŝelaznego z okręgu halsztackiego. 

Handel bursztynem, solą i importowanym Ŝelazem pozwalał na osiąganie sporych 

zysków. Prowadziło to w efekcie do rozkładu wspólnoty pierwotnej. Zmiany, jakie zaszły 

w końcowej fazie okresu halsztackiego, zarówno w postaci pogarszających się warunków 

klimatycznych i związanych z tym zmian poziomu wód, jak przerwane przez migracje 

Celtów kontakty handlowe z kręgiem halsztackim, spowodowały regres kultury 

łuŜyckiej. Przyczyniły się one do upadku grodów typu biskupińskiego, jak i osad 

obronnych oraz otwartych, zlokalizowanych w strefach dolin. Osadnictwo przeniosło się 

na tereny nadzalewowe, tworząc tam nowe punkty osadnicze. 

W okresie wczesnolateńskim nastąpiło rozbicie dawnych wspólnot terytorialnych 

i powstanie małych grup krewniaczych. Notuje się na mapie osadniczej województwa 

pojawianie się na terenach wyŜej połoŜonych licznych małych osiedli, a wspomniana 

ruchliwość gospodarcza moŜe świadczyć o zmianie systemu gospodarczego – przejście          

z gospodarki rolnej na hodowlaną. Pojawiają się liczne ślady osadnictwa pomorskiego, 

zaś osadnictwo tej kultury zajmuje tereny, z których wycofała się kultura łuŜycka. 

Kryzys, jaki nastąpił w okresie halsztackim, przerwany został dopiero                  

w III w. p.n.e. przez wpływy świata celtyckiego. Grupa Celtów przybyła na Kujawy, 

zakładając własne osiedla i przynosząc nowinki techniczne – technologie wytopu Ŝelaza, 

koło garncarskie, nowe narzędzia do uprawy ziemi i znajomość kamiennych Ŝaren 

obrotowych. Konsekwencją zaawansowania rozwoju gospodarczego była budowa 

nowych osad o funkcjonalnym rozplanowaniu wnętrza. 

Na gruncie celtyckim i na postłuŜyckim podłoŜu rozwinęła się nowa kultura – 

przeworska, która zajęła południową część województwa, zaś północną część zajęła 

kultura oksywska, kontynuatorka tradycji kultury pomorskiej. 

W tym okresie nastąpiła intensyfikacja osadnictwa, pojawiały się nowe osady, 

trwające przez dłuŜszy czas, zlokalizowane na krawędziach i stokach dolin. Bogactwo 

cmentarzysk (Podwiesk, Lachmirowice, Rządz), związanych z tymi kulturami, świadczy               

o narastającym procesie zróŜnicowania majątkowego, który w konsekwencji prowadził 

do powstania nowych form społecznych – plemion. 

W I w. p.n.e. na terenach zajętych przez kulturę oksywską pojawiają się Goci               

i Gepidzi. Pod ich wpływem na tworzywie pomorskim powstaje kultura wielbarska, 

znana przede wszystkim z badań na terenie Krajny i prezentowana w rezerwacie                  
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w Osieku (obecnie woj. wielkopolskie). Kultura ta, po przekroczeniu bagien Noteckich, 

zajęła Pałuki, częściowo Kujawy i Ziemię Chełmińską. 

Okres rzymski zaowocował oŜywionymi kontaktami z prowincjami Cesarstwa, 

głównie z Panonią. Funkcjonujący od okresu brązu szlak bursztynowy i solny,                

którego środkowy odcinek biegł od Wielkopolski przez Kujawy, Pałuki do Solca 

Kujawskiego, spowodował napływ importów (naczyń brązowych – znalezionych                  

w Lachmirowicach, Rządzu, naczyń terra sigillata – Krusza Zamkowa, Kruszwica, 

Lachmirowice etc., monet – srebrnych denarów i powstawanie skarbów) i gromadzenie 

bogactw w rękach poszczególnych rodzin. Na okres wpływów rzymskich przypada 

początek powstania organizacji wieloplemiennych. 

Schyłek staroŜytności zamyka pierwotną historię naszych ziem. W V i VI wieku 

znaczne grupy ludności słowiańskiej przesunęły się na południe Europy, by zdobyć 

bogactwo Cesarstwa Rzymskiego po jego upadku. Dla obrony granic plemiennych w tym 

niespokojnym okresie zaczęto, równieŜ na terenie naszego województwa, budować 

osiedla obronne, wokół których powstawały liczne osady. 

W okresie wczesnego średniowiecza powstało około 105 grodzisk (w takiej 

liczbie wpisane są do rejestru zabytków), co wskazuje na kształtowanie się nowych 

formacji społeczno-gospodarczych (feudalnych). Osadnictwo tego okresu skupiło się 

przy grodach, przechodząc w okresie XIII wieku funkcjonalne przeobraŜenia. Gród 

stanowi centrum osadnicze dla tych mikroregionów, refugium dla mieszkańców terenu 

w okresie niepokoju, przekształcając się w dalszych okresach chronologicznych w 

centrum władzy administracyjnej, religijnej, ośrodek handlu i rzemiosła. 

W okresie wczesnopiastowskim plemiona Goplan i Polan odegrały 

pierwszoplanową rolę w tworzeniu scentralizowanego państwowego modelu. Kluczowa 

rola Polan wypływała z korzystnej lokalizacji dwóch czołowych grodów Gniezna                    

i Kruszwicy, które stanowiły zaplecze ekonomiczne i administracyjne tych plemion, 

oddzielone przez Słowian połabskich od wpływów germańskich i frankońskich. 

Goplani stanowili formację plemienną Kujaw i Ziemi Chełmińskiej, w której 

dominującą rolę odgrywały Kujawy, mające Ŝyzne ziemie eksploatowane przez ludność 

osad egzystujących przy sieci grodów zlokalizowanych przy szlakach handlowych.                

W Ziemi Chełmińskiej, po regresie osadniczym w VII i VIII wieku, w dalszych okresach 

nastąpił rozwój osadnictwa, a później jego stabilizacja. Z X i XI wieku pochodzą liczne 

grody i otwarte osady.  

Krystalizacja polskiej państwowości wiąŜe się z napływem i upowszechnieniem 

chrześcijaństwa. Do najstarszych zabytków sakralnych w naszym województwie 
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zaliczane są kościoły w Mogilnie oraz nieistniejące juŜ kościoły w Kruszwicy, Fordonie  

i Kałdusie. W Kałdusie, w trakcie prac wykopaliskowych, odsłonięto relikty kościoła                  

i baptysterium. Oba te obiekty znajdowały się na terenie grodu, wzniesionego przez 

Mieszka lub Bolesława Chrobrego i być moŜe pełniły one funkcję zespołu kościelnego           

w nowo powołanej przez Piastów diecezji chełmińskiej, po zlikwidowaniu diecezji 

kołobrzeskiej. Alternatywnie moŜna zakładać, Ŝe Kałdus mógł być w tym czasie siedzibą 

arcybiskupstwa misyjnego, związanego z osobą arcybiskupa Brunona z Kwerfurtu.          

Gród ten pełnił zatem niepoślednią rolę w państwie piastowskim.  

Kryzys monarchii piastowskiej w XI wieku, a następnie rozbicie dzielnicowe 

po śmierci Bolesława III w 1138 r., rozpoczęły proces rozdrobnienia osadniczego, 

upadek grodów, tworzenie się nowych form administracyjnych – kasztelani. XIII i XIV 

wiek był okresem konfliktów wewnętrznych, sporów władców poszczególnych dzielnic, 

najazdów zewnętrznych – Pomorzan i Zakonu KrzyŜackiego. W tych niespokojnych 

czasach dla obrony granic dzielnicowych czy teŜ własności prywatnej wznoszono liczne 

wieŜe obronne, fortyfikowane kościoły i zamki. Powstawały równieŜ miasta, oparte 

głównie na prawie chełmińskim bądź magdeburskim. 

 

5.1 Pozostałości archeologiczne na terenie województwa kujawsko- 
      pomorskiego 
 

5.1.1. Stanowiska archeologiczne widoczne w krajobrazie kulturowym 
 

Pozostałościami grodów wyŜynnych są widoczne w krajobrazie kopce ziemi, 

porośnięte krzewami bądź drzewami. Zabytki te, wpisane do rejestru zabytków woj. 

kujawsko-pomorskiego, zostały poddane weryfikacji archeologicznej,                                  

zaś przeprowadzone sondaŜowe badania potwierdziły (lub nie potwierdziły)                         

ich chronologię i funkcję osadniczą. Po dokonaniu weryfikacji, 105 grodów objęto 

prawną opieką, wpisując je do wspomnianego rejestru zabytków województwa 

kujawsko-pomorskiego, zaś skreślono z listy zabytków obiekty, które okazały się  

tworami geologicznymi lub wzniesionymi przez człowieka kopcami ziemi słuŜącymi 

jako punkty widokowe, miejsca w parku pod budowę altany, belwederu etc.                  

Takimi mylnie określonymi grodami okazały się: Bielczyny gm. ChełmŜa (wpisane               

w 1965 r. do rejestru), Bobrowniki gm. loco (wpisane w 1960, 1968, 1972), Czewujewo 

gm. Rogowo (1937), Gołębiewo gm. Gruta (1968), Górsk gm. Zławieś Wielka (1965), 

Mędrzyce gm. Łasin (1965,1972), Mościcka gm. Brzuze (1948, 1965), Mozgowina gm. 
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Dąbrowa Chełmińska (1965), Niewierz gm. Brodnica (1969), Recz gm. Rogowo (1984), 

Sokołowo gm. Brześć Kujawski (1988) i Szynwałd gm. Łasin (1968). 

Grody nizinne, takie jak Biskupin, Izdebno, Sobiejuchy, związane pierwotnie              

w osadnictwem kultury łuŜyckiej, następnie z okresem wczesnego i późnego 

średniowiecza, zostały zweryfikowane w okresie międzywojennym. Niezbyt widoczne           

w krajobrazie, zlokalizowane na półwyspach jezior, stanowią one grupę cennych osad 

obronnych, unikatowych na terenie województwa. Grody te były centrami osadniczymi 

dla intensywnego w tym regionie Pałuk osadnictwa kultury łuŜyckiej i okresu 

wczesnopiastowskiego. 

W krajobrazie kulturowym naszego województwa widoczne są takŜe gródki 

stoŜkowate, pozostałości XIII- i XIV-wiecznych wieŜ obronnych oraz ruiny 

średniowiecznych zamków. Obiekty te zostały wpisane do rejestru zabytków i stanowią 

chronione prawem świadectwa niespokojnych czasów, kiedy kształtowały się                        

w województwie subregiony historyczno-geograficzne, nowa administracja i granice 

poszczególnych kasztelani. Gródki, prezentujące się w krajobrazie w postaci wysokich 

kopców, zlokalizowanych w terenie, mającym naturalne walory obronne, występują               

w pow. radziejowskim (w Chalnie i w Głuszynku), w pow. włocławskim (w Choceniu, 

Dziankówku, Grodnie, Kromszewicach, w Więsławicach i w Modzerowie),                              

w pow. wąbrzeskim (w Orłowie), w pow. brodnickim (w PłowęŜu), w pow. toruńskim                

(w Przecznie i Skłudzewie), w pow. rypińskim (w Somsiorach, Starorypinie) oraz w pow. 

bydgoskim (w Strzelcach Dolnych). 

Ruiny zamków historycznych, zarówno te, które były własnością poszczególnych 

rodów, jak i krzyŜackie, stanowią niewielki procent zabytków naszego województwa,                

a zatem naleŜą do najcenniejszych obiektów i zarazem najtrudniejszych do utrzymania 

oraz zapewnienia im skutecznej ochrony konserwatorskiej. Ruiny te znajdują się obecnie 

w rękach prywatnych właścicieli, gmin i władz miejskich. W rękach prywatnych są 

relikty zamku w Nowym Jasieńcu, Pokrzywnie, Lipienku i RogóŜnie. W gestii gmin 

znajdują się zamki w Szubinie, Łabiszynie, Wenecji, Gródku, Małej Nieszawce, 

Dybowie, Grudziądzu, Kowalewie, Złotorii, Papowie Biskupim, Radzyniu Chełmińskim, 

Wąbrzeźnie, Radzikach DuŜych, Małej Nieszawce, Starogrodzie, RaciąŜku,  

Bobrowinikach, Świeciu, Nowem, Przedczu i Orlu.  

Omawiając stanowiska archeologiczne, widoczne w krajobrazie naszego 

województwa, nie sposób pominąć stanowisk pradziejowych – neolitycznych kurhanów  

w Sielcu gm. śnin, Kierzkowie gm. śnin, Mszanie gm. Brodnica oraz Sarnowie. 

Wszystkie wymienione zabytki znajdują się na liście obiektów objętych prawną opieką. 
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5.1.2. ZagroŜenia i propozycje opieki 

 

1) Obiekty widoczne w krajobrazie i udokumentowane naukowo penetrowane są 

coraz częściej przez poszukiwaczy metali, którzy niszczą najcenniejsze 

fragmenty osad, grobowców, przebijają się przez posadzki zamków, niszczą 

istniejące relikty, by wydobyć tylko interesujące ich zabytki ruchome. 

Potrzebne są uregulowania prawne i zawarte w nich sankcje karne. 

2) Wiele trudności w ochronie grodzisk stwarzają ich prywatni właściciele, 

zazwyczaj rolnicy, zainteresowani wyłącznie prowadzeniem na terenie 

majdanów i zboczach wałów upraw lub lokalizacją siedlisk. Jedynym 

rozwiązaniem tej sytuacji jest wykup grodziska przez urzędy gmin, 

organizacje uŜyteczności publicznej etc. Pilnie naleŜy wykupić grodziska                   

w Grucznie gm. Świecie i w Strzelcach Dolnych gm. Dobrcz oraz włączyć je 

do Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. 

3) Z uwagi na wysoką rangę odkryć archeologicznych dokonanych na terenie 

zespołu grodowego w Kałdusie gm. Chełmno naleŜy kontynuować prace 

wykopaliskowe, zmierzające do stworzenia w tym miejscu parku 

kulturowego, obrazującego początki państwa polskiego.  

4) Odkrycie w latach 90. wczesnośredniowiecznego wału grodu w Bydgoszczy          

przy ul. Grodzkiej, zlokalizowanego na prywatnej działce, spowodowało spór 

między właścicielem a Urzędem Miasta o cenę wykupu działki. PoniewaŜ 

wówczas nie dokonano transakcji, nowy właściciel w 2007 r. uzyskał zgodę 

na lokalizację na omawianej działce hotelu. Prace wykopaliskowe prowadzone 

przez UMK w Toruniu ujawniły doskonale zachowany drewniany wał grodu 

(szer. 16 m), a to spowodowało między innymi prasową dyskusję 

o konieczności wstrzymania inwestycji i stworzenia rezerwatu 

archeologicznego, obrazującego początki miasta. PoniewaŜ do tej pory                  

nie określono granic grodu, niezbędne są badania sondaŜowe, które pozwolą 

na wpisanie do rejestru zabytków niezniszczonych reliktów grodu, 

zlokalizowanych po drugiej stronie ulicy Grodzkiej, na działkach 

wytypowanych pod dalsze inwestycje, a następnie określenia zasad ochrony 

tego obszaru. 

5) Grodziska w Wyszogrodzie gm. Bydgoszcz, Kamieńcu gm. Zławieś Wielka                

i GrąŜawach gm. loco są zagroŜone przez rzeki, które zmieniając koryto, 

spowodowały obsuwanie się skarp, na których znajdują się wymienione 
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zabytki. Niezbędne są projekty wzmocnienia i zabezpieczenia skarp przed 

dalszym ich obsuwaniem się, a  ich realizacja moŜe uratować wymienione 

grody przed unicestwieniem. 

6) Brak jest projektów i środków finansowych, by zapewnić skuteczną ochronę                

i konserwację ruinom średniowiecznych zamków, oraz brak jest projektów 

unijnych na ich rewitalizację oraz na rewitalizację terenów przedzamczy                      

i wzgórz zamkowych. Podkreślić trzeba, Ŝe podjęto juŜ prace archeologiczne 

na terenie zamków w Radzyniu Chełmińskim (które naleŜy kontynuować na 

terenie przedzamcza), zamku w Toruniu (planuje się kontynuację badań), 

Wenecji gm. Gąsawa, Łabiszynie gm. loco i w Szubinie gm. loco, które 

pozwolą na przygotowanie projektów unijnych. W projektach unijnych 

powinny znaleźć się takŜe propozycje stworzenia programu turystycznego, 

prezentującego wszystkie warownie krzyŜackie na terenie województwa.  

5.2 „Rezerwaty archeologiczne” i parki kulturowe 
 

5.2.1. „Rezerwaty archeologiczne” i parki kulturowe – opis i analiza                 
            stanu obecnego 
 
Najstarszym w Polsce „rezerwatem” archeologicznym31, uznanym  za pomnik 

historii Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. 

(MP. Nr 50, poz. 412 z dnia 1994 r.) została osada kultury łuŜycej w Biskupinie gm. 

Gąsawa. Zarządzeniem tym określono takŜe granice „rezerwatu”, którego częścią 

składową jest teren półwyspu, na którym znajduje się osada obronna. Uznanie grodu 

biskupińskiego za zabytek o szczególnej wartości dla kultury narodowej podyktowane 

jest tym, Ŝe odkryty i przebadany w okresie międzywojennym gród wzniesiony na 

podmokłym terenie w ok. VII wieku p.n.e. prezentuje niespotykany w tej części Europy 

układ przestrzenny i konstrukcyjny. Na powierzchni 20 000 m kw., na sztucznie 

wzniesionej wyspie, powstało miasto o znakomicie zaprojektowanym planie zabudowy 

wnętrza, mieszczącego 106 domostw ogrzewanych piecami, kaŜde o wymiarach 10 m 

długości i 8 m szerokości, przemyślanym systemie dróg wewnętrznych i dojazdowych 

oraz rozwiązaniach technicznych – między innymi odprowadzających ścieki miejskie                     

i deszczówkę. Gród został otoczony wałem i zasiekami, dostać się do niego było moŜna 

                                                 
31 W obecnej Ustawie o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami nie funkcjonuje pojęcie „rezerwatu 
archeologicznego”. W przypadku Biskupina uŜyto pojęcia „rezerwat archeologiczny” przy wpisie na listę 
Pomnika Historii Prezydenta RP. Tym samym uwaŜamy, Ŝe konsekwentnie naleŜy uŜywać tego terminu. 
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jedynie przez ponad stumetrowy most, który prowadził od stałego lądu do bramy grodu 

chronionej przez solidne drewniane wrota. 

Bliźniacze grody określane jako „typu biskupińskiego” odkryto w niedalekim 

sąsiedztwie Biskupina i na terenie Wielkopolski. Są to 3 grody nizinne, równieŜ połoŜone 

na wyspach (obecnie półwyspach) w miejscowości Izdebno gm. Rogowo,                               

w Sobiejuchach gm. śnin i w Smuszewie w Wielkopolsce. Grodziska te zostały poddane 

badaniom weryfikacyjnym, które potwierdziły identyczny do biskupińskiego ich układ 

urbanistyczny. Nieznani są do tej pory budowniczowie omawianych grodów,                      

nie zachowały się równieŜ cmentarze ludności, zamieszkującej przez ponad 80 lat                   

te osady. Ludność tych osad wprawdzie związana była z kręgiem kultury łuŜyckiej,             

ale zbudowane przez nią osiedla znacznie róŜnią się od przypisanych tej kulturze osad 

obronnych występujących licznie na terenie Polski. Analogiczne bądź podobne                     

do biskupińskich osady obronne ze schyłku epoki brązu zlokalizowano na terenie Ilirii. 

Drugim „rezerwatem” archeologicznym powstałym na naszym terenie                       

w kolejności chronologicznej jest rezerwat o nazwie „kręgi kamienne” w Odrach                 

gm. Tuchola. Zrealizowany w latach 60., jest de facto „rezerwatem” archeologiczno-

przyrodniczym, gdyŜ na kamieniach tworzących 10 kręgów występują zabytkowe 

porosty. Rezerwat prezentuje cmentarzysko związane z migracją w II w. n.e. plemienia 

Gotów. Kręgi są otoczone wieńcem mogił – grobów płaskich, zaznaczonych stelami oraz 

kurhanów z nasypami kamiennymi. 

Park kulturowy Wietrzychowice-Gaj, powołany Uchwałą Rady Gminy,  połoŜony 

na Wysoczyźnie Kujawskiej w gminie Izbica Kujawska prezentuje relikty osadnictwa 

kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu (3700 r. p.n.e.). W miejscowości 

Wietrzychowice znajduje się 7 wielkich rozmiarowo grobowców – 3 największe osiągają 

długość około 100 m, 4 pozostałe, 50 m. Szerokość tych grobowców, zbudowanych              

na rzucie trapezu, w najdłuŜej podstawie wynosi od 6 do 10 m. W Gaju znajduje się 

megalityczny grób tej samej kultury. Wraz z towarzyszącą im przyrodniczą otuliną 

grobowce te tworzą historyczny lokalny krajobraz. 

 

5.3 Stanowiska archeologiczne zlokalizowane na terenie województwa metodą    
       badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski 
 

5.3.1 Badania powierzchniowe – stan obecny 
 

Ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, wprowadzony w 1978 r. 

według ustalonego przez urząd Generalnego Konserwatora Zabytków i modyfikowanego 
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w dalszych latach modułu dokumentacyjnego pod nazwą Archeologiczne Zdjęcie Polski 

(AZP), ma na celu rozpoznanie metodą badań powierzchniowych stanowisk 

archeologicznych na terenie całego kraju. Stanowiska te, po zinwentaryzowaniu na 

zestandaryzowanych kartach ewidencji (KESA) i wprowadzeniu ich do archiwum 

informacji o zasobach archeologicznych, zostały objęte ochroną konserwatorską poprzez 

wprowadzenie ich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin                 

w wyznaczonych dla nich stref „W”. Na obszarach strefy „W” jest ograniczona                       

i obwarowana warunkami konserwatorskimi wszelka działalność budowlana, 

niezwiązana bezpośrednio z rewaloryzacją tych terenów. 

Inicjatywa prowadzenia programu AZP była odpowiedzią na wzrastające 

zagroŜenie dla stanowisk archeologicznych ze strony inwestycji budowlanych i zabiegów 

agrarnych. 

Badania powierzchniowe metodą AZP na terenie naszego województwa zostały 

prawie zakończone (do zrealizowania pozostały 2 obszary na Kujawach i kilka obszarów 

na terenie powiatu tucholskiego). W wyniku tych prac zlokalizowano i zarejestrowano 

dokumentacyjnie 45974 stanowiska archeologiczne i ślady osadnicze. Niektóre ze 

stanowisk archeologicznych o wysokiej randze naukowej, cenne dla dziedzictwa, zostały 

wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie zaś stanowiska zostały objęte wspomnianą 

strefą „W” ochrony archeologicznej, wprowadzoną do studiów uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin. Oznacza to, 

Ŝe plany inwestycji zlokalizowanej w strefie objętej ochroną archeologiczną naleŜy 

uzgadniać z urzędem konserwatorskim. 

 

6. KRAJOBRAZ KULTUROWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-  
    POMORSKIEGO 

6.1 Krajobraz kulturowy jako element regionalny 
 

Krajobraz  – jest to fizjonomia środowiska (powierzchni ziemi), będąca syntezą 

elementów naturalnych i kulturowych (wg O/Komisji Urbanistyki i Architektury – Sekcji 

Architektury Krajobrazu PWN Kraków). 

Krajobraz moŜna podzielić na trzy podstawowe typy: pierwotny i naturalny,                

które są wyrazem środowiska przyrodniczego, oraz kulturowy, który jest wynikiem 

działalności człowieka. 
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Krajobraz kulturowy to: 

— przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca 

wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.               

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.,             

nr 162, poz. 1568), 

— krajobraz, gdzie zmiany wprowadzone przez człowieka są tak znaczne, iŜ trwałe jego 

istnienie moŜe być utrzymane tylko dzięki stałym zabiegom człowieka 

(J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Novak, Architektura krajobrazu, 

Warszawa-Kraków 1981). 

NiezaleŜnie od rodzaju w kaŜdym krajobrazie mogą występować dominanty. 

Odgrywają one szczególne znaczenie w kompozycji krajobrazu, poniewaŜ 

podporządkowują sobie inne jego elementy i w pewien sposób kształtują przestrzeń. 

Dominanta – to główny motyw, zasadnicza cecha, element wybijający się           

(Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych – 

www.slownik-online.pl). 

Dominować –  przewaŜać, górować (Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów 

obcych i zwrotów obcojęzycznych – www.slownik-online.pl). 

Od pradziejów ukształtowanie terenu i róŜnorodność geologiczna wymuszały 

lokację osad, a bogactwo zasobów naturalnych uŜytkowanie ziemi. Województwo 

kujawsko-pomorskie połoŜone jest na obszarze o bardzo zróŜnicowanej i urozmaiconej 

rzeźbie terenu, z bogactwem zasobów wodnych i Ŝyznymi glebami. Znajduje się ono            

na pograniczu pięciu makroregionów fizycznogeograficznych: Pojezierza 

Południowopomorskiego, Pojezierza Wielkopolskiego, Pojezierza Chełmińsko-

Dobrzyńskiego, Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej i Doliny Dolnej Wisły 

(J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1978). Dzielą się one na liczne 

mniejsze mezoregiony, co świadczy o zróŜnicowaniu krajobrazowym województwa.                     

Poza Wysoczyzną Kłodawską cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego znalazł 

się w zasięgu ostatniego zlodowacenia skandynawskiego i posiada rzeźbę terenu 

charakterystyczną dla obszarów młodoglacjalnych. Dominującymi formami krajobrazu są 

faliste i płaskie wysoczyzny morenowe, porozcinane licznymi dolinami rzecznymi. 

Dodatkowymi formami rzeźby są rynny, niekiedy wypełnione wodami oraz pagórki                

i róŜnego rodzaju wzniesienia typu drumliny, kemy czy ozy. W dolinach rzecznych 

charakterystyczne są rozszerzenia, zwane basenami, oraz terasy rzeczne,                                

na powierzchniach których uformowały się liczne wydmy (największe pola wydmowe 

znajdują się w Kotlinie Toruńskiej). Pradolina Wisły wraz z doliną Drwęcy, Brdy, Wdy 
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oraz Noteci stanowi naturalną oś regionu, dzielącą wyraźnie powierzchnię wysoczyzny 

morenowej na mniejsze jednostki. Jedną z nich jest Wysoczyzna Dobrzyńska, połoŜona 

we wschodniej części województwa, rozciągająca się na południe od doliny Drwęcy                

i północny-wschód od doliny Wisły. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są 

tutaj wzniesienia czołowo-morenowe oraz drumliny, najliczniej reprezentowane                    

w okolicy Zbójna, a takŜe jeziora, powstałe w zagłębieniach po wytopieniu się brył 

martwego lodu. Północno-wschodnią część regionu, pomiędzy doliną Drwęcy i Wisły, 

zajmuje Wysoczyzna Chełmińska, której pojezierny charakter nadają liczne zagłębienia 

wytopiskowe oraz rynny subglacjalne, zajęte przez wody powierzchniowe. Jej środkową 

część stanowi wysoczyzna morenowa falista z wyraźnie zaznaczającymi się pagórami 

akumulacyjnymi moreny czołowej, a takŜe kemami oraz ozami. Na południe                           

od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej moŜna wyróŜnić następujące jednostki 

geomorfologiczne: Wysoczyznę Kujawską z Równiną Inowrocławską oraz Wysoczyznę 

Gnieźnieńską. Charakterystycznymi formami krajobrazowymi są tutaj moreny, 

wytopiska, rynny subglacjalne, równiny sandrowe oraz wzgórza i kemy. Urozmaiceniem 

rzeźby tej części obszaru są rozległe doliny. Zachodnia część województwa kujawsko-

pomorskiego to Pojezierze Krajeńskie, o bardzo urozmaiconej rzeźbie i znacznych 

deniwelacjach terenu. Wśród róŜnorodności form polodowcowych występujących                    

w tej części województwa, dominują wały moren czołowych, ozy i kemy. Na uwagę 

zasługują równieŜ głęboko wcięte rynny subglacjalne. Pomiędzy Doliną Brdy i Doliną 

Dolnej Wisły usytuowana jest Wysoczyzna Świecka z wyraźnie zaznaczającymi się               

w rzeźbie duŜymi zespołami kemów, formami czołowomorenowymi oraz równinami 

sandrowymi i rynnami subglacjalnymi. Północną część województwa zajmuje rozległa 

piaszczysta równina sandrowa Borów Tucholskich, urozmaicona licznymi jeziorami, 

najczęściej rynnowymi. ZróŜnicowana rzeźba obszaru województwa kujawsko-

pomorskiego, będąca rezultatem wielu procesów, jest zasadniczym determinantem 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu. Charakter pokrywy glebowej ściśle 

wiąŜe się z rzeźbą i litologią danego regionu. Wysoczyzny morenowe, zbudowane z glin 

zwałowych, stanowią obszary występowania gleb brunatnoziemnych – głównie na 

Pojezierzu Chełmińskim, w północnej części Pojezierza Dobrzyńskiego, na Pojezierzu 

Krajeńskim. Natomiast na piaszczystych utworach sandrów i pradolin przewaŜają gleby 

bielicoziemne – przede wszystkim w obrębie Borów Tucholskich, Równiny 

Urszulewskiej, Kotliny Toruńskiej i Płockiej.  

Po ustąpieniu lodowca obszar województwa kujawsko-pomorskiego początkowo 

zaczęła zajmować roślinność tundrowa, przechodząc stopniowo w zadrzewienia.              
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Na tak ukształtowane środowisko zaczął oddziaływać człowiek. Z czasem formy 

cywilizacyjne zaczęły dominować w krajobrazie naszego regionu. Nawarstwienia,               

które początek swój wzięły z chwilą pojawienia się pierwszych osadników, przechodząc 

róŜne okresy historyczne, stworzyły dzisiejszy krajobraz. Obszar województwa 

kujawsko-pomorskiego od najdawniejszych czasów był pod wpływem zmieniających się 

czynników politycznych, kulturowych i narodowościowych. Wielokrotnym zmianom 

granic towarzyszyły migracje ludności. Poza niewielkimi fragmentami krajobrazu 

pierwotnego i naturalnego, objętych w większości formami prawnej ochrony przyrody, 

na obszarze województwa dominuje krajobraz kulturowy. MoŜe być wyróŜniony                      

w zaleŜności od charakteru jego uŜytkowania jako: 

— krajobraz kulturowy harmonijny – sposób jego uŜytkowania jest dostosowany do 

charakteru środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz zgodny z prawami nimi 

rządzącymi (G.Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Warszawa 1964), 

— krajobraz kulturowy zdegradowany – powstaje, gdy naruszona zostanie naturalna 

równowaga  składników fizjocenozy, wywołując trwałe, progresywnie postępujące 

niekorzystne zmiany (j.w.). 

Krajobraz kulturowy to świadectwo działalności mieszkańców danego regionu 

prowadzonej na przestrzeni wieków, dlatego najpełniej stanowi o jego toŜsamości.              

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wyodrębniono kilka rodzajów 

krajobrazów kulturowych, o większym lub mniejszym stopniu czytelności, niekiedy                   

z pewnymi zniekształceniami powstałymi przez róŜnorodne nawarstwienia, świadczące  

o toŜsamości regionalnej. Są to: 

— krajobraz kultury łuŜyckiej – obejmuje fragment wsi Biskupin wraz z Jeziorem 

Biskupińskim połoŜonych na terenie gminy Gąsawa, w południowo-wschodniej 

części Pałuk, w obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego. Jest to krajobraz o urozmaiconej 

rzeźbie terenu, z licznymi okalającymi go wodami otwartymi i bogactwem szaty 

roślinnej. Odkryta osada obronna kultury łuŜyckiej, pochodząca z okresu 

halsztackiego 700-400 lat p.n.e., ma układ zbliŜony do owalu i usytuowana jest na 

półwyspie Jeziora Biskupińskiego, po jego południowej stronie. W 1950 r. 

przeprowadzono częściową rekonstrukcję osady oraz utworzono w Biskupinie 

muzeum. Obecna forma ekspozycyjna zabudowy osady prezentuje zrekonstruowaną 

bramę wjazdową, dwa rzędy chat wieloizbowych krytych trzciną, z ulicami 

pokrytymi drewnem oraz fragmentem palisady; 

— krajobraz kultury pucharów lejkowatych:  
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a. obejmuje on fragmenty wsi Wietrzychowice i Gaj, połoŜonych na 

Wysoczyźnie Kujawskiej w granicach administracyjnych gminy Izbica 

Kujawska, na zachód od jeziora Długie. Obszar ten objęty jest ochroną 

prawną jako Park Kulturowy Wietrzychowice. Obszar Parku obejmuje 

pięć megalitycznych grobowców kujawskich neolitycznej kultury 

pucharów lejkowatych, istniejącej na ziemiach polskich od połowy            

V  tys. do początku III tys. p.n.e. Odkryte cmentarzysko reprezentuje 

okres rozwoju grobowców bezkomorowych, 

b. obejmuje on fragment wsi Sarnowo połoŜonej na Wysoczyźnie 

Kujawskiej, w granicach administracyjnych gminy Izbica Kujawska.              

Na jej terenie odkryto jedno z waŜniejszych miejsc najstarszej fazy 

osadnictwa pucharów lejkowatych z 3700-3600 r. p.n.e. Znaleziono tutaj 

cmentarzysko grobowców bezkomorowych, na które składa się                       

9 grobowców. Na terenie wsi odkryto równieŜ stanowiska                                

z reliktami osiedla szałasowego; 

— krajobraz architektury romańskiej –  architektura romańska w Polsce rozwijała się             

od czasu odbudowy państwa przeprowadzonej przez Kazimierza Odnowiciela,             

czyli ok. 1050 r. do ok. 1250 r. Jej korzenie sięgają do kamiennej architektury 

wczesnopiastowskiej. WyobraŜenie o krajobrazie „romańskim” moŜe dawać rejon 

Jeziora Gopło z okalającym go układem zieleni, wraz z znajdującym się w Kruszwicy 

kościołem romańskim p.w. śś. Piotra i Pawła z XII w. (kilkakrotnie w późniejszych 

okresach przebudowywanym) oraz rejon Jeziora Mogileńskiego otoczonego zespołem 

zieleni wysokiej, ze znajdującym się w Mogilnie ceglano-kamiennym kościołem             

p.w. św. Jana Apostoła, pochodzącym z poł. XI w. (kilkakrotnie w późniejszych 

okresach przebudowywanym). UwaŜa się, Ŝe sklepienie krzyŜowe w krypcie kościoła 

mogileńskiego jest pierwszym zachowanym rozwiązaniem budowlanym tego rodzaju 

na ziemiach polskich.  

WyróŜniającymi się elementami w krajobrazie regionu są dominanty architektury 

romańskiej, powstałe w okresie od połowy XI w. do wczesnego XIII w. NaleŜą do nich: 

— kościoły: p.w. św. Trójcy i p.w. św. Prokopa z przełomu XII/XIII w. w Strzelnie, 

— kościół św. Małgorzaty z przełomu XII/XIII w. w Kościelcu Kujawskim, 

— kościół NMP z przełomu XII/XIII w. w Inowrocławiu, 

— kościół św. Wawrzyńca z poł. XII w. w Kościelnej Wsi, 

— fundamenty monumentalnego załoŜenia przypuszczalnie katedralnego z pierwszej 

połowy XI w. odkryte w granicach wsi Kałdus, gm. Chełmno. Rozmiarami 
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dorównuje ono podobnym załoŜeniom z Poznania i Gniezna. W trakcie badań 

wykopaliskowych odnaleziono liczne zabytki świadczące o ponadlokalnym znaczeniu 

zespołu jako centrum handlu dalekosięŜnego i produkcji rzemieślniczej. 

Dla upamiętnienia tysiącletniej tradycji narodowej, kulturowej i religijnej 

związanej z historią Polski oraz dla podkreślenia jej przynaleŜności do kręgu 

cywilizacyjnego Europy Zachodniej, wytyczono na terenie kraju „Szlak Romański”. 

Obejmuje on swym zasięgiem najwaŜniejsze miejsca i zabytki związane z czasami 

monarchii piastowskiej. Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego „Szlak 

Romański” przebiega przez następujące miejscowości: Chalno, Inowrocław, Kałdus, 

Kościelec, Kościelną Wieś, Kruszwicę, Mogilno, Strzelno i Włocławek. 

„Szlak Piastowski”  łączy szereg miejscowości związanych z początkami państwa 

polskiego i przebiega przez województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Trasa 

główna szlaku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego łączy takie miasta jak: 

Mogilno-Strzelno-Kruszwicę-Inowrocław. Odcinki dodatkowe szlaku przebiegają przez: 

Kościelec Kujawski-Pakość-Barcin-Lubostroń-śnin-Wenecję-Biskupin-Gąsawę. 

— krajobraz architektury gotyckiej –  architektura gotycka odnosi się do stylu                       

w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od ok. poł. XII w.                 

do pocz. XVI w. Układ przestrzenny zabudowy z prostokątnymi rynkami, regularną 

siatką ulic i zasadniczym podziałem parceli to wyróŜnik klimatu wnętrz miast 

gotyckich. Najcenniejsze przykłady takich układów urbanistycznych znajdujących się 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to: Brodnica, Brześć Kujawski, 

Bydgoszcz, Chełmno, ChełmŜa, Golub, Grudziądz, Koronowo, Kruszwica, Nieszawa, 

Nowe n/Wisłą, Pakość, Radziejów, Rypin, Toruń, Włocławek. Bezcennymi dobrami 

są obiekty związane z infrastrukturą miast gotyckich, a wśród nich na szczególną 

uwagę zasługują: ratusze gotyckie w Toruniu, Chełmnie (po renesansowej 

przebudowie), częściowo zachowany w Brodnicy, oraz wieŜa wójtowska w śninie, 

kamienice mieszczańskie, których unikatowy zbiór datowany na okres od XIII                

do XIX w. zachował się w obrębie Starego i Nowego Miasta Torunia oraz pojedyncze 

przykłady przetrwałe w Chełmnie i Grudziądzu, jak równieŜ spichrze znajdujące się 

w Toruniu i Grudziądzu, a w znikomym stopniu równieŜ w Chełmnie.                      

Cennym elementem wzbogacającym zabytkową zabudowę miejską są mury,                    

które do dnia dzisiejszego przetrwały w róŜnym stopniu zachowania w takich 

miastach jak: Chełmno – mury miejskie murowane z cegły, XIII/XIV w., Brodnica – 

mury miejskie murowane z cegły, XIV w., Brześć Kujawski – pozostałości obwodu 

murów miejskich, z 1. połowy XIV w., częściowo zniszczone w 1655 r., Bydgoszcz – 
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pozostałości murów miejskich, XV w., Golub – pozostałości murów miejskich, 

XIV/XV w., Grudziądz – relikty murów z cegły i kamienia, XIV/XV w., Inowrocław 

–  pozostałości murów miejskich mur.,  XIV w., znacznie zniszczone w XIX w., 

Kamień Krajeński - pozostałości murów miejskich mur.– kamienny z 3. ćwierci XIV 

w., Kowalewo Pomorskie – mury miejskie z kamienia, XIV w., Nowe –  pozostałości 

murów miejskich mur. po połowie XIV w., Rypin –  pozostałości murów miejskich,            

z XIV w., Świecie –  pozostałości murów miejskich z XIV w, Tuchola - pozostałości 

murów miejskich XIV w., Toruń – mury ceglane zachowane z około,                       

połowy XIII w. – koniec XIX w., śnin – małe fragmenty murów z XIV w.           

Krajobraz gotycki prócz wnętrza miast do dzisiaj czytelny jest w panoramach, 

zwłaszcza tych ośrodków, które lokowano na krawędziach zbiorników wodnych            

lub na wzgórzach morenowych. Do najcenniejszych naleŜą panoramy: Grudziądza, 

Torunia, Chełmna, Nowego. Nieco inny charakter posiadają panoramy Brodnicy                 

od strony południowo-zachodniej, Włocławka ze wzgórz na prawym brzegu Wisły, 

Koronowa z Góry Łokietka, Kamienia Krajeńskiego oraz Brześcia Kujawskiego                

i Radziejowa, jako dominanty usytuowane na wzniesieniach ponad równiną 

kujawską. Wśród architektury sakralnej na wyróŜnienie zasługują takie obiekty 

gotyckie jak: zespoły kościołów w Chełmnie i Toruniu, a takŜe kościoły w ChełmŜy, 

Grudziądzu, Włocławku, Brodnicy, Nowem, Świeciu, Golubiu, Brześciu Kujawskim, 

Koronowie,  późnogotyckie kościoły Bydgoszczy, jak i wiele innych kościołów 

parafialnych. Na terenie województwa przetrwały takŜe liczne zamki gotyckie, 

eksponowane przede wszystkim w postaci trwałej ruiny (oprócz dobrze zachowanych 

zamków w Zamku Bierzgłowskim i Golubiu). Najstarsze murowane zamki Zakonu 

KrzyŜackiego datuje się na XIII w. W okresie tym powstały obiekty w: Grudziądzu, 

Kowalewie Pomorskim, Nieszawie, Papowie Biskupim, Pokrzywnie, Starogrodzie, 

Toruniu. Rozkwit zakonnego budownictwa obronnego przypadł na XIV w. 

Dokańczano wówczas budowę zamków w Zamku Bierzgłowskim i Rogóźnie,                  

a takŜe wznoszono kolejne: Bobrowniki, Brodnica, Brześć Kujawski, Gniewkowo, 

Golub, Gródek, Lipienek, Nowe, Nowy Jasieniec, Radzyń Chełmiński, Świecie, 

Tuchola. RównieŜ na terenach polskich powszechne stało się zastępowanie dawnych 

konstrukcji drewniano-ziemnych, murowanymi. W tej grupie wyróŜniały się zamki 

królewskie i ksiąŜęce wzniesione w: Bydgoszczy (XIV w.), Kruszwicy (2. połowa 

XIV w.), Nakle nad Notecią (XIV w.), Dybowie (XV w..), Inowrocławiu (XIV w.), 

Złotorii (XIV w.) i Pakości (XIII w.). Oddzielną grupę stanowiły zamki biskupie –         

w Górznie biskupów płockich (XIV w.) Kamieniu Krajeńskim arcybiskubów 
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gnieźnieńskich (2. połowa XIV w.), biskupów włocławskich we Włocławku              

(około połowy XIV w.), RaciąŜku (XIV w.) oraz biskupów chełmińskich                          

w Wąbrzeźnie (1. połowa XIV w.). Nieliczną reprezentację z tego okresu posiadają 

zamki rycerskie: Orzelskich w Orlu ( XV w.), Radzikowskich w Radzikach DuŜych 

(XV w.), Anny, Ŝony Zbigniewa z Brzezia, w Sadłowie (XIV w.), Świnków                      

w Sarnowie (XIV w.), Sędziwoja Pałuki w Szubinie (2. połowa XIV w.), Mikołaja            

z ChomiąŜy w Wenecji (XIV w.). 

„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” jest to trasa turystyczna obejmująca                

32 miasta z ceglaną architekturą gotycką w siedmiu krajach wzdłuŜ Morza 

Bałtyckiego: Szwecji, Danii, Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego szlak ten przebiega przez Chełmno 

i Grudziądz. Organizacja przebiegu tego szlaku współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej; 

— krajobraz osadnictwa mennonickiego i olęderskiego – krajobraz ten występuje na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego wzdłuŜ obu brzegów rzeki Wisły 

poczynając od Nowego, a kończąc w rejonie Ciechocinka. Składa się na niego 

występujący w dolinie Wisły krajobraz przyrodniczy, charakterystyczne 

zadrzewienia, układ pół z systemem kanałów odwadniających i wałami 

przeciwpowodziowymi oraz zabudowa drewniana, przede wszystkim mieszkalna             

z obiektami religijnymi jak kaplice i cmentarze. Próby osiedlenia osadników 

holenderskich na terenie Polski sięgają średniowiecza. Natomiast główny ich nurt 

osiedleńczy przypada na wiek XVI, kiedy to pod patronatem królów polskich, 

szlachty i władz miejskich rozpoczęło się intensywne zasiedlanie Doliny Wisły. 

Osadnicy holenderscy zapoczątkowali walkę z Ŝywiołem, jakim jest woda, 

przeprowadzając prace melioracyjne, budując wały przeciwpowodziowe i groble,  

tym samym przekształcając obszar doliny w system pól uprawnych i pastwisk. 

Zasadnicza fala tego osadnictwa przypada na XVI i XVII w. i jest to właściwe 

osadnictwo holenderskie. Głównym powodem masowych migracji Holendrów stały 

się prześladowania, jakich zaczęli doświadczać na zamieszkiwanych przez siebie 

terenach. Późniejsze osadnictwo XVIII i XIX-wieczne przyjęło nazywać się 

„osadnictwem olęderskim”, a na jego obraz złoŜyły się dwa niezaleŜne i równolegle 

rozwijające się nurty – osadnictwo niemieckie na prawie holenderskim i wtórne 

osadnictwo mennonickie. Przykłady obiektów uŜyteczności publicznej, zabudowy 

mieszkaniowej, gospodarczej i sakralnej wraz z cmentarzami, będące w róŜnym 

stopniu zachowania (niekiedy z licznymi nawarstwieniami) zachowały się w takich 
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miejscowościach jak: Chrystkowo, Czapelki, CzarŜe, Dębówiec, Dragacz, Fletnowo, 

Głogówko Królewskie, Kosowo, Łęgnowo, Makowiska, Mątawy, Michale, 

Niedźwiedź, Nowe, Osiek, Otorowo, Pastwiska, Pędzewo, Przyłubie, Przechówko, 

Sartowice, Słońsk Górny, Sosnówka, Stronno, Strzelce Dolne, Topolinek, Trzęsacz, 

Tryl, Wielki Komorsk, Wielki Lubień, Mała Nieszawka, Zajączkowo. Odmienność 

architektury i kultury będącej dziełem osadników jest jednym z elementów 

wzbogacających zasoby tych ziem; 

— krajobraz obronny – specyficzny, bo znaczony budowlami obronnymi o róŜnym 

stopniu widoczności. Przykładami krajobrazu kulturowego o charakterze obronnym 

województwa kujawsko-pomorskiego są: 

1) Zespół fortyfikacji Twierdzy Toruń, której budowę rozpoczęto w 1818 r.                 

Zespół ten składa się z następujących elementów: pozostałości wewnętrznego 

pasa fortyfikacji okalającego strefę staromiejską (1818-1871) – m.in.:                   

fort św. Jakuba, koszary redutowe nad Wisłą (Wola Zamkowa) i schrony 

amunicyjne przy Wałach Generała Sikorskiego; zewnętrznego pasa fortecznego 

rozłoŜonego w promieniu około 6 km od centrum, wznoszonego w latach                   

1871-1914, w skład którego wchodziły forty (7 głównych, 8 pośrednich), schrony 

międzypola (piechoty, amunicyjne, dla artylerzystów), dzieła rozbudowy 

mobilizacyjnej, baterie artyleryjskie, systemu łączności i komunikacji, tj. drogi 

rokadowe, forteczne, dofrontowe, sieć telegraficzna i telefoniczna, systemu 

nawodnienia i odwodnienia, systemu maskującego i zespołu budowli zaplecza. 

2) Zespół Twierdzy Grudziądz pochodzący z końca XVIII i przełomu XIX/XX w.,             

a takŜe z lat 1939 i 1944-1945. Składa się on z Cytadeli (centralna część zespołu), 

pierścienia fortów i schronów drugiego obwodu obronnego. Twierdza właściwa – 

Cytadela, zbudowana została w latach 1776-1788. Pierścień wewnętrzny obozu 

warownego twierdzy grudziądzkiej złoŜony z szeregu dzieł połoŜonych                      

w odległości 1,5 do 7,0 km od środka twierdzy, zbudowany został w latach               

1889-1907. Są to: forty – Strzemięcin, Nowy Dwór Wschód i Zachód, Tuszewo, 

Pod Dębem, Tarpno, Świerkocin, Nowa Wieś, Parski, Grupa Wielkiej i Małej 

KsięŜej Góry, baterie – Strzemięcin, Leśny Dwór, Kolejowa, Północna. 

Zewnętrzna linia oporu, zbudowana przed 1914 r., składa się z 33 betonowych 

schronów piechoty i szeregu mniejszych obiektów jak: warownie, schrony 

amunicyjne, stacje wodne itp. połoŜone w odległości około 6,5 do 9,0 km                   

od środka twierdzy, oraz dróg fortecznych stanowiących integralną część zespołu 

fortyfikacji. 
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3) Pierścień forteczny Twierdzy Chełmno składający się z licznych obiektów 

wzniesionych w latach 1903-1914. Są to forty I i II – Dorposz Szlachecki               

(gm. Kijewo Królewskie), III i IV – Małe Czyste (gm. Stolono), V – Stolno,             

VI i VII – Rybieniec (gm. Stolno), VIII – Klamry (gm. Chełmno), schrony 

amunicyjne: Brzozowo (gm. Kijewo Królewskie), Starogród (gm. Chełmno), 

Watorowo (gm. Kijewo Królewskie), Małe Czyste (gm. Chełmno), Stolno, 

schrony piechoty: Kiełp (gm. Kijewo Królewskie), Watorowo (gm. Kijewo 

Królewskie), Małe Czyste (gm. Chełmno), Stolno oraz bateria w Stolnie; 

–  krajobraz zespołów architektury sakralnej 

1) Zespół Klasztorny Karmelitów Trzewiczkowych – połoŜony na terenie wsi 

Obory, gm. Zbójno, we wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego, na terenie           

o urozmaiconej rzeźbie, z zespołem klasztornym i Kalwarią  górującą nad okolicą. 

W pobliŜu liczne jeziora z największym jeziorem Głęboczek. Na terenie wsi 

Obory potwierdzono ślady osadnictwa z okresu rzymskiego, a na wzniesieniu            

w rejonie Kalwarii zlokalizowano grodzisko wczesnośredniowieczne.                   

Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w zapisach z XVI w. Od 1594 r. wieś 

naleŜała do rodziny Rudzowskich, którzy to w 1605 r. ufundowali we wsi na 

wzniesieniu klasztor dla karmelitów sprowadzonych z Bydgoszczy. Zespół 

klasztorny karmelitów trzewiczkowych składa się z kościoła barkowego, 

murowanego, wzniesionego w latach 1694-1753, z klasztoru barokowego, 

murowanego, wzniesionego w latach 1741-1753, z zespołem obiektów 

cmentarnych. Całość wkomponowana jest w zabytkową zieleń. 

2) Kalwaria Pakoska – połoŜona nad Notecią, na Równinie Inowrocławskiej,                  

na historycznym pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Malownicze połoŜenie                  

w środku przesmyku pomiędzy Jeziorami Pakoskim i Mielno, w miejscu 

naturalnego przewęŜenia pasa bagien znacznie wzbogaca jej walory 

krajobrazowe. Kalwaria Pakoska pochodzi z XVII w. Składają się na nią drogi 

kalwaryjskie z 23 kaplicami, kościół UkrzyŜowania z 2. połowy XVII w., 

plebania z przełomu XVII/XIX w. oraz cmentarz. Część obiektów połoŜona jest 

na Wzgórzu Kalwaryjskim w otoczeniu bogatej zieleni, pochodzącej z przełomu 

XVIII/XIX i pocz ątku XX w. Ponadto na terenie miasta Pakość znajdują się takie 

obiekty sakralne jak: klasztor wzniesiony pod koniec XVII w., Kościół                        

p.w. św. Bonawentury zbudowany w 2. połowie XVII w., kaplica Matki Boskiej 

Pakoskiej wzniesiona pod koniec XVII w. (fragmenty baszty zamkowej, 
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pochodzącej z 2. połowy XIV w., wtopiono w ściany kaplicy), barokowa kaplica 

p.w. św. Rocha zbudowana ok. poł. XVII w. 

3) Zespół Klasztorny Pobernardyński –  połoŜony na terenie wsi Zamarte, gm. 

Kamień Krajeński, w północnej części Pojezierza Krajeńskiego pomiędzy 

jeziorami: Zamarte i Niwskim. Obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu i bogactwie 

szaty roślinnej. Na zespół klasztorny składają się kościół p.w. Narodzenia NMP 

pochodzący z 2. połowy XVIII w., klasztor zbudowany w połowie XVIII w., 

zabudowa gospodarcza oraz towarzysząca zespołowi zabytkowa zieleń.                     

W Zamartem od XV w. znany był kult Matki BoŜej, szczególnie akcentowany na 

przełomie XIX/XX w. 

4) Zespół Klasztorny o.o. Bernardynów – połoŜony na terenie wsi Skępe gm. loco,                    

w otoczeniu jezior Wielkiego i Małego na Pojezierzu Dobrzyńskim. Na zespół 

klasztorny składa się kościół p.w. Zwiastowania NMP oraz klasztor pochodzący             

z początku XVI w., barokowa kaplica wzniesiona pod koniec XVIII w.,                    

jak równieŜ zespół zajazdu klasztornego zbudowany na początku XX w. Całość 

załoŜenia otacza komponowana zieleń. Miejsce to jest celem licznych 

pielgrzymek do figury Matki Boskiej Skępskiej. 

5) Zespół Klasztorny Braci Mniejszych Kapucynów – Sanktuarium MB Rywałdzkiej 

–  połoŜony na terenie wsi Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. Na zespół klasztorny 

składa się kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Sebastiana 

Męczennika wybudowany w latach 1710-1748 z fundacji Piotra Czapskiego – 

kasztelana chełmińskiego oraz klasztor wzniesiony w latach 1756 – 1779 według 

projektu architekta warszawskiego Jana Hildebrandra. Miejsce to jest celem 

pielgrzymek do pochodzącej z przełomu XIV i XV wieku figury Pięknej 

Madonny Rywałdzkiej. 

6)  Zespół Klasztorny O.O. Karmelitów p.w. św. Anny – połoŜony na terenie wsi 

Trutowo, gm. Kikół. Obiekt ten powstał w poł. XVIII w. Składają się na niego: 

jednonawowy kościół, z krótkim, kwadratowym prezbiterium, z rokokowym 

ołtarzem głównym i rokokową amboną w kształcie łodzi, oraz klasztor załoŜony 

na rzucie prostokąta przylegającego do kościoła od zachodu;  

– krajobraz uzdrowiskowy: 

1) Uzdrowisko Ciechocinek, uwaŜane za największe polskie uzdrowisko nizinne, 

połoŜone jest w pradolinie Wisły, na lewym brzegu rzeki. Historia uzdrowiska 

związana jest nierozerwalnie z bogactwem naturalnych zasobów solanek 

znajdujących się w nieopodal połoŜonym Słońsku. Początkowo złoŜa te 
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wykorzystywano do warzenia soli. Jako miejscowość kuracyjna Ciechocinek 

zaczął funkcjonować po wybudowaniu tęŜni i pierwszych łazienek na początku 

XIX w. Obszar uzdrowiska obejmuje teren miasta Ciechocinek z zabudową 

zdrojową i mieszkaniową, obiektami uŜyteczności publicznej oraz obiektami 

sakralnymi. O charakterze uzdrowiskowym miasta decydują: zespół drewnianych 

tęŜni, zespół budynków warzelni soli, obudowa źródła solankowego będąca 

obecnie fontanną w kształcie „Grzyba”, liczne zakłady zdrojowe, sanatoria, 

łazienki oraz nierozerwalnie towarzyszące im hotele i pensjonaty. Całość tej 

zabudowy wkomponowana jest w zabytkową zieleń, na którą składają się parki 

i skwery, a wszystko to wzbogacone jest dodatkowo elementami małej 

architektury. 

2) Uzdrowisko Inowrocław, połoŜone na wzniesieniu, w środkowej części Niziny 

Kujawskiej. Początki działalności uzdrowiska datuje się od momentu odkrycia                         

i eksploatacji pokładów soli i źródeł solankowych w drugiej połowie XIX w. 

Zabudowa uzdrowiskowa składająca się z zakładów kąpielowych, zakładu 

przyrodoleczniczego, klubu zdrojowego, pływalni, a wszystko to w otoczeniu 

komponowanej zieleni.  

3) Uzdrowisko Wieniec Zdrój powstało na przełomie XIX i XX wieku, gdy 

w rezultacie badań i poszukiwań na terenie dóbr barona Leopolda Kronenberga 

dokonano odwiertów i odkryto  źródło wody siarczanowej. Lecznicza woda 

mineralna oraz duŜe złoŜa borowinowe stały się podstawą budowy uzdrowiska. 

Rozległy masyw lasów sosnowych otaczających okolicę oraz bogactwo terenu 

w złoŜa borowinowe i źródła wody mineralnej wpływają na atrakcyjność okolicy 

pod względem leczniczym, gdzie klimat nizinny charakteryzuje się niewielkimi 

wahaniami temperatury i duŜą zacisznością; 

– krajobraz rolniczy – obszary krajobrazu rolniczego występują na całym obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego, poza zwartymi kompleksami lasów i obejmują 

w szczególności: Kujawy, Ziemię Chełmińską i Krajnę. Krajobraz ten jest wypadkową 

panujących warunków środowiska przyrodniczego oraz stosunków społeczno-

gospodarczych. Na przestrzeni wieków krajobraz ten podlegał róŜnorodnym przemianom 

związanym z rozwojem kultury rolnej. Na urodzajnych ziemiach stopniowo eliminowano 

zadrzewienia na rzecz upraw polowych. Wnętrza krajobrazów terenów rolnych tworzą 

polany pól i pastwisk wyznaczone granicami miedz z charakterystyczną dla danych 

siedlisk roślinnością, wypełnione gdzieniegdzie wodami powierzchniowymi 

i podmokłościami, wzbogacone układem komunikacyjnym dróg. Węzłami tych obszarów 
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są wsie, osady oraz zespoły pałacowo- i dworsko-parkowe, wśród których wyróŜniają się: 

Lubostroń, Ostromecko, Nawra, Kikół, Samostrzel, Szafarnia, Jabłonowo-Zamek, Mełno, 

Grochowin, Pluskowęsy, Przysiek, Turzno, Zbójno. 

1) Dominanty architektoniczne występujące w krajobrazie zabudowy 

wiejskiej: 

— drewniane kościoły XVII-wieczne znajdujące się na terenie 

następujących miejscowości: Gąsawa, Przypust, Włóki, 

— drewniane kościoły XVIII-wieczne znajdujące się na terenie 

następujących miejscowości: Czamaninek, Czarne, GrąŜawy, 

Liszkowo, Ostrowite, Radoszki, Szembruk, Wielgie, Wylatowo, 

Zakrzewo, śołędowo, 

— kościoły szachulcowe znajdujące się na terenie następujących 

miejscowości: Cerkwica DuŜa, Kokocko, Sypniewo, Wielowicz, 

— oraz sieć wiejskich kościołów murowanych, w głównej mierze 

gotyckich, 

— istotnym elementem charakterystycznym dla rolniczych krajobrazów 

kulturowych są kapliczki. Eksponowane w widocznych miejscach przy 

drogach, wśród pól, na terenie zespołów dworsko-parkowych, 

zazwyczaj otoczone zielenią, stanowią świadectwo kultu, a zarazem są 

dziełem lokalnych twórców i są jednocześnie istotnym elementem 

decydującym o toŜsamości kulturowej krajobrazu. 

6.2 Prawna ochrona przyrody i krajobrazu 
 

Jednym z celów ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia                                

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) jest ochrona 

walorów krajobrazowych. Ochrona krajobrazowa, czyli zachowanie cech 

charakterystycznych danego krajobrazu, realizowana jest przez następujące formy 

ochrony przyrody: 

— rezerwaty przyrody, które obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a takŜe siedliska roślin, 

siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieoŜywionej, 

wyróŜniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 

kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego utworzono dotychczas 95 rezerwatów przyrody. Wśród nich znajdują 

się rezerwaty: leśne, torfowiskowe, florystyczne, ornitologiczne i krajobrazowe: 
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„Nadgoplański Park Tysiąclecia”, „Dolina Osy”, „Dolina rzeki Brdy”, „Jar Brynicy” 

(gm. Górzno), „Przełom Meni”. Najwięcej rezerwatów znajduje się w dolinie Wisły, 

w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Brodnickim. W tych rejonach przyroda została 

zachowana  w sposób najmniej zmieniony, często w stanie zbliŜonym do naturalnego; 

 

—  parki krajobrazowe, które obejmują obszary chronione ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 

popularyzacji tych wartości w warunkach zrównowaŜonego rozwoju. Na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego utworzono dotychczas 9 parków 

krajobrazowych. W północnej części województwa znajduje się aŜ 7 parków i tylko 

dwa w południowej części regionu. Są to: 

1) Brodnicki Park Krajobrazowy – połoŜony jest w obrębie Pojezierza Brodnickiego. 

Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt jezior, układających się                              

w charakterystyczne dla tego terenu, równoległe ciągi. O atrakcyjności tego 

terenu decydują wyjątkowe walory kulturowe, krajobrazowe i wysokiej wartości 

walory przyrodnicze. 

2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – połoŜony jest w obrębie Kotliny 

Płockiej, i częściowo na Pojezierzu Gostynińskim. O atrakcyjności tego terenu 

decydują wyjątkowe walory krajobrazowe, kulturowe i wysokiej wartości walory 

przyrodnicze. Na terenie Parku występuje bogactwo form morfologicznych, 

w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy terasowe oraz jeden z największych 

w Polsce  kompleks wydm śródlądowych.  

3) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – jest to obszar o znacznych 

wartościach kulturowych, niewielkim przekształceniu i dobrym stanie walorów 

przyrodniczych. Osobliwością jego jest niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, 

zwłaszcza w dolinie Brynicy, w okolicach Górzna i Leźna oraz rozległe 

kompleksy leśne.  

4) Krajeński Park Krajobrazowy – jest to obszar o znacznych wartościach 

kulturowych, bardzo zróŜnicowanej rzeźbie terenu z występującymi tu licznie, 

dobrze zachowanymi formami morfologicznymi związanymi z glacjalnym 

cyklem rzeźbotwórczym, takimi jak: ozy, drumliny, kemy, wzgórza morenowe 

o znacznych wysokościach i rynny jeziorne.  

5) Nadgoplański Park Tysiąclecia –  to obszar o znacznych wartościach 

kulturowych, obejmujący rozległe, rynnowe Jezioro Gopło, połoŜone na szlaku 

rzeki Noteci, jest wymarzonym środowiskiem dla wielu gatunków ptaków. 
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Dotychczas zanotowano około 190 gatunków, w tym 48 to gatunki lęgowe. Nad 

jeziorem znajduje się jedno z najliczniejszych w Polsce stanowisk gęsi gęgawy. 

W otoczeniu jeziora mają swoje stanowiska bardzo ciekawe, rzadkie gatunki 

roślinności niŜowej. 

6) Chełmiński Park Krajobrazowy i Nadwiślański Park Krajobrazowy (tworzą 

organizacyjnie Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego                                       

i Nadwiślańskiego) – parki połoŜone są w dolinie Wisły. Ochroną objęto tutaj 

niezwykle atrakcyjny, naturalny krajobraz doliny Wisły, jednej z niewielu rzek, 

gdzie zostały zachowane wartości kulturowe tego obszaru i naturalne ekosystemy 

z przylegającymi do brzegów łąkami, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz 

stromymi, aktywnymi geologicznie zboczami, dolinkami erozyjnymi, wąwozami 

porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami 

zaroślowymi. Na wilgotnych i mokrych siedliskach licznie gniazduje ptactwo 

wodno-błotne.  

7) Tucholski Park Krajobrazowy – połoŜony on jest w rozległym kompleksie Borów 

Tucholskich. Główną oś systemu hydrograficznego parku stanowi rzeka Brda 

wraz z jej dopływami, które stanowią o wysokich walorach przyrodniczych, 

kulturowych  i krajobrazowych tego terenu. 

8) Wdecki Park Krajobrazowy – obejmuje obszar o znacznej lesistości, co sprawia, 

Ŝe krajobraz w duŜej mierze zachował tutaj swój naturalny charakter. Główną osią 

parku jest rzeka Wda wraz z jej dopływami, które stanowią o wysokich walorach 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych tego terenu; 

— obszary chronionego krajobrazu, które obejmują tereny wyróŜniające się 

krajobrazowo o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

moŜliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub ze 

względu na istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Aktualnie w granicach 

województwa wyznaczonych jest 31 obszarów chronionego krajobrazu. Najwięcej 

tego typu form znajduje się w dolinach rzek: Wisły, Brdy, Drwęcy i Osy oraz na 

terenie Borów Tucholskich; 

— zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który obejmuje fragment krajobrazu naturalnego     

i kulturowego, zasługujący na ochronę ze względu na walory widokowe lub 

estetyczne. Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego utworzono dotychczas 

12 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Administracyjnie, zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe występują na terenie gmin: Cekcyn, Gruta, JeŜewo, Lniano, Osie, 

Sępólno Krajeńskie, Warlubie, Więcbork, Wielgie i Rogowo (powiat Ŝniński). 
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Łącznie w/w formy ochrony przyrody zajmują około 32% powierzchni 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

Osobną, waŜną w krajobrazie formą ochrony przyrody są pomniki przyrody.                  

Ta forma ochrony przyrody obejmuje zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.           

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), pojedyncze twory przyrody Ŝywej 

i nieoŜywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, 

historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 

cechami, wyróŜniającymi je wśród innych tworów. Na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego znajduje się ok. 2 tys. pomników przyrody. Wśród nich najliczniejszą grupę 

stanowią pojedyncze drzewa, które są często waŜnymi dominantami krajobrazowymi. 

Wśród nich wyróŜniają się: dąb w Potulicach (gm. Nakło nad Notecią), „Dąb 

Rzeczypospolitej” w dolinie Brynicy, „Dąb Chrobrego” w Nogacie (gm. Łasin), aleje 

bukowe przy drogach: Bocheniec – Radomin oraz Radomin – Piórkowo oraz aleja 

kasztanowców Brzezie – Wieniec. 

 



 - 83 -  

7. ZASOBY KULTUROWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-   
    POMORSKIEGO  

 

Tabela 1 - stan z 31. 10. 2007 r. 

W MIASTACH W GMINACH  
murowane drewniane murowane drewniane 

ogółem 

1. ZABUDOWA 
MIESZKALNA 

10.102 298 4.834 1.336 16.570 

2. OBIEKTY SAKRALNE 385 9 810 102 1.306 
a. kościoły romańskie 5 - 1 -  
b. kościoły gotyckie 40 - 76 -  
c. kościoły nowoŜytne XVI-XVIII 
w. 

22 1 46 37  

d. kościoły XIX-1945 r. 68 - 197 14  
e. cerkwie 1 2 - -  
f. synagogi, boŜnice 7 - 1 -  
g. klasztory 29 - 8 -  
h. kaplice, dzwonnice, inne 213 6 481 51  
3. BUDOWNICTWO 
OBRONNE 

72 - 52 - 124 

a. zamki (lub ich relikty) 14 - 15 -  
b. miejskie mury obronne (lub ich    
    relikty) 

33 - - - - 

c. fortyfikacje nowoŜytne  
    i późniejsze 

25 - 37 -  

4. OBIEKTY U śYTECZNO ŚCI 
PUBLICZNEJ 

596 31 936 12 1.575 

a. ratusze 18 - - -  
b. budynki adm. publicznej, 
poczty, sądy banki 

123 - 58 -  

c. szkoły 151 - 540 4  
d. leśniczówki, gajówki 6 - 67 5  
e. karczmy, zajazdy 24 - 73 2  
f. inne 274 31 198 1  
5. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE 
I GOSPODARCZE 

926 47 3.310 338 4.621 

a. zakłady przemysłowe wraz  
   z zespołem budynków 

108 - 13 1  

b. dworce kolejowe wraz  
    z zespołem budynków 

61 3 132 2  

c. spichlerze, magazyny, stodoły 198 35 585 251  
d. młyny, wiatraki 61 3 118 35  
e. gorzelnie, browary 18 - 83 -  
f. mleczarnie 12 - 44 1  
g. inne 468 6 2.335 48  
6. PAŁACE I DWORY 43 1 773 8 825 
7. INNE (mała architektura) 62 - 254 3 319 

 Pozycje 1 – 7 25.340 
8. PARKI 66 976 1.042 
9. CMENTARZE 309 1.585 1894 
a. rzymsko-katolickie 122 511  
b. ewangelickie 94 903  
c. prawosławne 4 -  
d. Ŝydowskie 45 9  
e. inne 44 162  
10. STANOWISKA 
ARCHEOLOGICZNE 

2.664 43.310 45.974 
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Podstawę opracowania zasobów kulturowych województwa kujawsko-

pomorskiego stanowią ewidencje zabytków architektury i budownictwa, cmentarzy, 

parków, zabytków ruchomych i stanowisk archeologicznych prowadzone przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu i jego delegatury w Bydgoszczy 

i Włocławku. W poszczególnych kategoriach zabytków wyróŜnić moŜna obiekty 

i zespoły cechujące się unikatowymi wartościami. 

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO – 

spośród 13 obiektów i zespołów reprezentujących Polskę, na Liście Światowego 

Dziedzictwa znalazło się takŜe z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, wpisane 

w 1997 r. Miasto średniowieczne w Toruniu o XIII-wiecznym rodowodzie, które mimo 

zmiennej koniunktury dziejowej, szczęśliwie uniknęło powaŜniejszych zniszczeń. 

Zachowana osnowa lokacyjna, wspaniałe budowle sakralne z wyposaŜeniem wnętrz 

o wysokiej klasie artystycznej, kilkaset reprezentujących róŜne formy stylowe kamienic 

mieszczańskich ze stropami, stolarką i polichromiami sprawiają, Ŝe Toruń jest dziś, 

w swej urbanistycznej strukturze, najbardziej „średniowiecznym” z duŜych miast 

polskich. 

Obiekty uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii: 

— Biskupin – rezerwat archeologiczny (1994 r.), 

— Chełmno – stare miasto (2005 r.), 

— Toruń – Stare i Nowe Miasto (1994 r.). 

 7.1 Układy urbanistyczne 
 

W układach miast zauwaŜalny jest ich funkcjonalny podział z rozbiciem na strefy 

reprezentacyjne, rzemieślnicze, handlowe oraz przedmieścia skupiające załoŜenia                   

o charakterze warsztatowo-przemysłowym. Układ przestrzenny z prostokątnymi rynkami, 

regularną siatką ulic to wyróŜnik miejskich struktur Ziemi Chełmińskiej. 

Najcenniejsze przykłady układów urbanistycznych to: Brodnica, Brześć 

Kujawski, Bydgoszcz, Chełmno, ChełmŜa, Golub, Grudziądz, Koronowo, Kruszwica, 

Nieszawa, Nowe n/Wisłą, Pakość, Radziejów, Rypin, Toruń, Tuchola, Włocławek. 

— Brodnica –  z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym z okresu 

lokacji miasta (1285-1298), którego osią jest unikatowy na terenie województwa 

rynek zbliŜony do wydłuŜonego trapezu, będący pozostałością placu targowego. 

W północnej części bloku zabudowy śródrynkowej zlokalizowano ratusz, w kwartale 

pn.-wsch. –  kościół parafialny. Poza murami miasta, nad Drwęcą, połoŜony jest 

zamek krzyŜacki z obszernym podzamczem. 
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— Brześć Kujawski  –  miasto związane z wczesnośredniowiecznym grodem, który 

przed 1250 r. przeniesiono w obecne miejsce, otrzymując prawa miejskie z rąk 

księcia kujawskiego, Kazimierza I. Po 1332 r. KrzyŜacy wznieśli tu zamek, a miasto 

otoczyli murami. Dobrze zachował się  układ urbanistyczny miasta lokacyjnego 

wokół rynku i wzdłuŜ ulic przyległych. 

— Bydgoszcz –  układ urbanistyczny miasta wielofazowy i złoŜony, najstarszy z czasów 

lokacji miasta z czworobocznym rynkiem i siatką ulic wybiegających z naroŜników 

rynkowych. W ciągu wieków pojawiały się przedmieścia, szczególnie intensywnie                     

w XIX w. w kierunku północnym. Układ przestrzenny miasta średniowiecznego                  

w obrębie Starego Miasta z Wyspą Młyńską od pn.-zach., załoŜony na planie 

eliptycznym, wykształcony w wyniku lokacji z prostokątnym rynkiem i układem 

szachownicowym ulic. Układ częściowo zachowany, częściowo mury miejskie od pd. 

wzdłuŜ ul. Wały Jagiellońskie z reliktem baszty. W XIX w. usunięto z rynku 

zdewastowany ratusz, a w 1940 r. wyburzono w całości pierzeję zachodnią rynku 

z kościołem jezuitów. Zamek na wschód od rynku rozebrano ostatecznie w 1895 r. 

W zakolu Brdy  znajduje się tzw. Wyspa Młyńska z częściowo zachowanym 

zespołem młynów i spichlerzy. NowoŜytny układ urbanistyczny czytelny 

i zachowany, szczególnie intensywny od poł. XIX w. po lewobrzeŜnej stronie Brdy, 

w pn. rejonie miasta, w obrębie dzisiejszej dzielnicy Śródmieście, na terenach od 

dawnego Przedmieścia Gdańskiego oraz Grodztwa, w kierunku pn., wzdłuŜ 

ul. Gdańskiej. 

— Chełmno –  najstarsza osada targowa wzmiankowana juŜ w 1065 r. Zachowany układ 

przestrzenny Starego Miasta z okresu XIII-wiecznej lokacji (1233), na planie 

nieregularnego wieloboku wyznaczonego ukształtowaniem terenu, z niemal pełnym 

obwodem murów miejskich. W obrębie murów miejskich zachowany pierwotny plan 

szachownicowy na kanwie kwadratowych bloków zabudowy, z jednym pasem 

bloków szerszych w środku, jedynie bloki przymurne nieregularne. Centrum 

załoŜenia stanowi wielki prostokątny rynek. W pd. bloku przyrynkowym usytuowany 

kościół parafialny. Klasztory przy murach miejskich. 

— ChełmŜa –  średniowieczny układ przestrzenny czytelny do dziś, z rozplanowaniem 

placów i ulic. Czworoboczny rynek usytuowany w centrum miasta, z ulicami 

wychodzącymi z jego naroŜników, które w kierunku pn. zaginają się i zbiegają 

w stronę dróg prowadzących do Torunia i Chełmna. W pd.-wsch. części miasta, przy 

niewielkim placu, znajduje się kościół kolegiacki. 
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— Golub –  zachowany średniowieczny układ miasta zbliŜony do czworoboku z prawie 

kwadratowym rynkiem pośrodku i ulicami wybiegającymi z jego naroŜników. W pd. 

części miasta kościół parafialny, zaś w części pn.-wsch. dawny kościół ewangelicki. 

— Grudziądz –  jedno z najstarszych miast w Polsce. Układ przestrzenny regularny, 

zwłaszcza w części centralnej, na którą składają się trzy pasma bloków zabudowy 

rozciętych ulicami. Jeden z fragmentów zajmuje Rynek. Początki układu 

urbanistycznego sięgają XIII w., kiedy to ukształtował się podstawowy układ Starego 

Miasta. W renesansie nastąpiła rozbudowa budynków komunalnych w Rynku, 

a przejęcie Grudziądza przez Prusy w 1772 r. (po I rozbiorze Polski) zmieniło 

charakter miasta poprzez wzniesienie zabudowy robotniczej, urzędniczej 

i wojskowej. W 1776 r. na pn. od miasta zlokalizowano fortecę największą 

w państwie pruskim. Rozwój zabudowy na pd. i wsch. od Starego Miasta nastąpił po 

wybudowaniu linii kolejowej wraz z mostem przez Wisłę (1876-1883). 

— Koronowo –  początki miasta związane z własnością klasztoru Cystersów. Lokacja 

miasta na prawie magdeburskim w 1368 r. Zachowany lokacyjny układ urbanistyczny 

wraz z rynkiem i zabudową przyrynkową oraz ulicami wychodzącymi z rynku. 

Rozwój miasta związany był z rolnictwem, hodowlą, garncarstwem i produkcją piwa. 

— Kruszwica –  zachowany układ urbanistyczny z XV w. Czytelny i regularny rynek               

z zabudową mieszkalną. Badania archeologiczne wykazały na obszarze miasta ślady 

osadnictwa z okresu kultury łuŜyckiej. 

— Nieszawa –  miasto przeniesione z wcześniejszej osady obok zamku dybowskiego 

naprzeciwko Torunia na obecne miejsce za zgodą króla Kazimierza Jagiellończyka, 

pobudowane na prawie chełmińskim (1460-1462). Zabudowa mieszkalna miasta 

skupiona wokół prostokątnego rynku wydłuŜonego na osi pn.-pd. Średniowieczny 

kościół parafialny usytuowany w pn. części miasta. 

— Nowe nad Wisłą –  zachowany XIV-XV-wieczny układ urbanistyczny miasta na 

rzucie nieregularnym, związanym z ukształtowaniem terenu zbliŜonym do trójkąta. 

Zabudowa skupiona wokół czworobocznego rynku i ulic wybiegających z jego 

naroŜników. Prawa miejskie otrzymane od Wielkiego Mistrza w 1350 r. Częściowo 

zachowane mury i baszty obronne oraz zamek krzyŜacki włączony w system 

umocnień miasta. Sylwetka Starego Miasta stanowi charakterystyczną dominantę nad 

doliną Wisły. 

— Pakość – miasto lokacyjne wytyczone w 1356 r., z duŜym, wydłuŜonym, 

prostokątnym rynkiem w układzie pn.-pd. Układ urbanistyczny pochodzi z XIV w., 

znacznie rozszerzony w XIX w. 
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— Radziejów –  zachowany lokacyjny układ urbanistyczny miasta (1298), z zabudową 

mieszkalną skupioną wokół rynku. Ze względu na bezpieczne połoŜenie na 

wzniesieniu, miasto nie posiadało murów miejskich. 

— Rypin –  miasto o czytelnym układzie z XIV w. oraz z XIX w. W centrum znajduje 

się prostokątny rynek w układzie pn.-pd., połoŜony na niewielkim wzniesieniu, 

z ulicami wybiegającymi z jego naroŜników. W XIV w. miasto zostało otoczone 

murami miejskimi. 

— Toruń –  pierwotna lokacja (1233) na prawie chełmińskim w miejscu dzisiejszej 

osady Stary Toruń. Miasto translokowane w 1236 r. W XIV w. utrwaliła się struktura 

urbanistyczna z odrębnymi częściami w postaci Starego i Nowego Miasta oraz zamku 

krzyŜackiego między nimi. Zachowany układ ortogonalny Starego Miasta o układzie 

trapezoidalnym. Centralną część stanowi czworoboczny rynek z ulicami 

wychodzącymi z naroŜy. W pd. części zabudowa regularna, prostokątna, w części pn. 

zabudowa nieregularna. W pd. części miasta ulice prostopadłe do koryta Wisły. 

Pierwotnie miasto otoczone podwójnym pierścieniem murów. Nowe Miasto równieŜ 

o układzie trapezoidalnym i szachownicowym układzie ulic. Bloki zabudowy 

skupione wokół czworobocznego rynku. W XIV w. wyodrębnia się takŜe strefa 

podmiejska z najstarszym Przedmieściem Portowym, leŜącym między korytem Wisły 

a murami miejskimi i na zachód od niego Przedmieściem Starotoruńskim. Na pn. od 

miasta najlepiej rozwinęło się Przedmieście Chełmińskie na osi drogi wiodącej do 

Chełmna. DuŜe skupiska zabudowy powstały teŜ w pobliŜu kościołów św. Jerzego 

i św. Wawrzyńca. Na wsch. od Nowego Miasta rozciągało się Przedmieście  św. 

Jakuba. 

— Tuchola –  prawa miejskie miasto otrzymało z rąk KrzyŜaków w 1346 r. Czytelny 

układ urbanistyczny z XIV w., z centralnie połoŜonym rynkiem i ulicami 

odchodzącymi od niego. Miasto otoczone murami miejskimi pierwotnie 

obejmującymi 10 baszt i 3 bramy miejskie. 

— Włocławek – zabudowa mieszkalna skupiona wokół rynku i przyległych ulic. 

Generalnie przetrwał lokacyjny (1261) układ miasta z rynkiem i kościołem 

parafialnym. 
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7.2 Najistotniejsze obiekty związane z infrastrukturą miast 
 
a) Ratusze: 

— Brodnica – pozostałości gotyckiego ratusza z przełomu XIV/XV w. w postaci części 

południowej szczytu z ośmiobooczną wieŜyczką i niedostępnych fragmentów fasady; 

otoczony zabudową mieszkalną z XVIII-XIX w; 

— Brześć Kujawski  –  klasycystyczny ratusz wzniesiony wg projektu  Marconiego; 

— Bydgoszcz  –  ratusz, ob. hotel „Ratuszowy”, ul. Długa 37, 1830-1833, 1880, 1908; 

— Chełmno – pierwotny wzniesiony w końcu XIII w. jako ceglany, piętrowy; 

rozbudowany w latach 1567-1572 w formach renesansowych o bogatej dekoracji 

architektonicznej, reprezentującej formy italianizującego renesansu o zabarwieniu 

manierystycznym; 

— ChełmŜa – ratusz z przełomu XIX/XX w.; 

— Łasin  – ratusz, ob. UM, ul. Radzymińska 2, 1898-1900, ok. 1920; 

— Nieszawa  – klasycystyczny ratusz adaptowany w 1764 r. z kamienicy mieszkalnej; 

— Pakość  – neogotycki ratusz z 1908 r.; 

— Świecie n/Wisłą  – ratusz z lat 1870-1879 o cechach historyzujących; 

— Toruń  – gotycki Ratusz Starego Miasta wznoszony etapami (1259 – dom kupiecki                

i sukiennice; 1274-1279 – kramy i ławy chlebowe, wieŜa i pierwszy ratusz oraz 

budynek sądu i wagi; 1343 – dom kupiecki obudowany kramami;                               

1385 – podwyŜszenie wieŜy; 1393 – powiązanie ze sobą istniejących części); 

— Wąbrzeźno  –  ratusz z 1892 r.; 

— śnin – wieŜa ratuszowa zlokalizowana pośrodku rynku jako pozostałość 

niezachowanego średniowiecznego budynku ratusza, którego budowa rozpoczęta była 

w 1447 r.; 

b) Pozostałe urzędy i budynki administracyjne 

— Bydgoszcz – budynek Deputacji Kameralnej, ob. Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna (Stary Rynek 24), z lat 1774-1778; od 1781 r. do 1905 r. 

późnoklasycystyczna siedziba Regencji Bydgoskiej, ob. Urząd Wojewódzki 

(ul. Jagiellońska), wzniesiona w latach 1834-1836 przy współudziale Karola 

Fryderyka Schinkla, rozbudowana w 1862 r. i w latach 1896-1900 poprzez 

dobudowanie skrzydeł bocznych; zespół Urzędu Powiatowego, ul. Słowackiego 7, 

1904-1906; budynek Dyrekcja Kolei – 1886-1889 r.; budynek Dyrekcji śeglugi  

Bydgoskiej (ul. Grodzka), ob. siedziba Banku Rozwoju Eksportu, zbudowany pod 

koniec XIX w. duchu manieryzmu niderlandzkiego; 
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— Chełmno – Starostwo Powiatowe (ul. Dworcowa), z pocz. XX w., ob. Urząd Miasta 

Chełmna; 

— Inowrocław  – budynek wagi miejskiej z pocz. XIX w.; Starostwo, ob. Urząd Miasta 

Inowrocław, z lat 1907-1908;  

— Mogilno – budynek Starostwa z przełomu XIX/XX w.;  

— Rypin – gmach Starostwa (ul. Warszawska), ob. Urząd Miejski, z 1928 r.; dawny 

gmach Magistratu (ul. Kościelna), z 4. ćw. XIX w.; 

— Strzelno  – budynek Starostwa z k. XIX w.; 

— Świecie  – budynek Starostwa z 1880-1885 r.;  

— Toruń – budynek Starostwa, ob. Urząd Miejski (Wały gen. Sikorskiego), wzniesiony 

wg projektu  H. Hartunga w 1901 r.; budynek Starostwa Krajowego, tzw. 

Harmonijka, ob. Collegium Minus UMK, wzniesiony wg projektu J. Wierzbickiego 

z 1935 r.; budynek Dyrekcji Kolei Państwowej gmach Urzędu Wojewódzkiego, ob. 

siedziba Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Pl. Teatralny) wzniesiony 

wg  projektu  F. Krzywdy-Polkowskiego z 1928 r.; 

— Wąbrzeźno  – Starostwo Powiatowe z 1890 r.; budynek Dyrekcji Okręgowej Dróg 

Publicznych z 1908 r.; 

— Włocławek –  budynek Starostwa Powiatowego, wzniesiony w pocz. XIX w., 

przebudowany w 1851 r. wg projektu Franciszka Tournelle, w formie 

klasycystycznej; 

— śnin – budynek magistratu, pl. Wolności 1,  z 1906 r.; 

c) Sądy, więzienia 

— Bydgoszcz  –  budynek sądu, od 1908 r. biblioteka; Królewski Urząd Sądowy, 

ob. Sąd Wojewódzki, ul. Wały Jagiellońskie 2, 1903-1905; Sąd Powiatowy, ob. 

Rejonowy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 1875;  

— Golub  – budynek sądu z 2. poł. XIX w. ; 

— Inowrocław – eklektyczny zespół sądu z lat 1900-1909; 

— Mogilno –  budynek sądu z przełomu XIX/XX w.; 

— Świecie – budynek sądu z 1847 r.; 

— Toruń – zespół sądowo-więzienny, ob. Sąd Okręgowy i areszt śledczy, tzw. 

Okrąglak, z lat 70.XIX w.; budynek Sądu Rejonowego (ul. Fosa Staromiejska) 

z pocz. XX w.;  

— Wąbrzeźno – sąd grodzki, ob. rejonowy, ul. Wolności 19/21, 1880, 1908-1914; 

— Włocławek –  zespół sądu, ul. Kilińskiego 20 / Wojska Polskiego 22, XIX/XX,  

1930-1935; 



 - 90 -  

— śnin –  sąd, ob. rejonowy, pl. Wolności 17, 1893-1905; wiezienie, ob. biuro 

notarialne, ul. Sądowa 2, 1896-1898; 

d) Poczty 

— Bydgoszcz – neogotycka Poczta Główna (ul. Jagiellońska), zbudowana w latach 

1883-1889; 

— Chełmno  –  budynek poczty ul. Rybacka/Rynek, wzniesiona w latach 1883-1884; 

— ChełmŜa  – budynek poczty z przełomu XIX/XX w.; 

— Inowrocław – neogotycka poczta z pocz. XX w.; 

— Kcynia –  zespół poczty, 1892 -1915 r.; 

— Koronowo  –  budynek poczty z 1889 r.; 

— Kruszwica  – poczta z 1897 r.; 

— Lipno  –  poczta z oficyna, ul. Kościuszki 3, 3. ćw. XIX; 

— Mogilno  –  budynek poczty z lat 1893-1894; 

— Pakość –  zespół poczty z 1884 r. i  k. XIX w.; 

— Strzelno –  budynek poczty z k. XIX w.; 

— Toruń –  budynek poczty wzniesiony wg projektu Otzena w 1881 r., rozbudowany 

przez   A. Brocka w 1892 r.; 

— Wąbrzeźno – poczta z 1892 r.; 

— Włocławek  –  poczta, ul. Chopina 54, 1935-1937; 

e) Banki 

— Inowrocław –  zespół banku w zach. części starego miasta, z przełomu XIX/XX w.; 

— Pakość –  Bank Ludowy z 1906 r.; 

— Toruń – budynek Banku Rzeszy, ob. własność UMK (Pl. Rapackiego), wzniesiony 

wg projektu J. Habichta w latach 1874-1912; budynek Banku Związku Spółek 

Zarobkowych, ob. PKO BP S.A. (ul. Szeroka), wybudowany wg projektu Geistera 

i Vossa ok. 1910 r.; budynek Komunalnej Kasy Oszczędności, ob. Archiwum 

Państwowe (Pl. Rapackiego), wzniesiony wg projektu I. Tłoczka w 1939 r. budynek 

Banku Rolnego, ob. Bank Gospodarki śywnościowej (ul Wały gen. Sikorskiego), 

wzniesiony wg projektu M. Lalewicza w1937 r.; 

— Włocławek  –  Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. śabia 2, 1911;  

f) Szkoły 

— Aleksandrów Kujawski – szkoła realna, ob. liceum salezjanów, ul. Chopina 24, 

1913-1916;  
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— Bydgoszcz – dawne kolegium Jezuitów – ob. Urząd Miejski, (ul. Jezuicka) 

zbudowany w 1638 r. z fundacji bpa K. Działyńskiego dla jezuitów sprowadzonych 

do miasta w 1617 r.; rozbudowywany w latach 1697-1702 i w 1879 r.; zespół 

budynków Instytutu Rolniczego, 1903-1906; ewangelickie seminarium 

nauczycielskie, ob. Wydział Rolniczy ATR, ul. Bernardyńska 6, po 1880; zespół 

Szkoły Wojennej, ul. Gdańska 190, 1913-1914; szkoła, ob. Liceum Sztuk 

Plastycznych, ul. Konarskiego 2, 1875-1878; Miejska Szkoła Realna, ob. Technikum 

Kolejowe, ul. Kopernika 1, 1905-1907; szkoła Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego, 

ob. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Świętej Trójcy 37, 1910-1911; 

— Chełmno – pierwotnie barokowe Seminarium KsięŜy Misjonarzy, ob. Sąd Rejonowy 

(ul. Toruńska), wzniesione w 4. ćw. XVII w., po kasacie zakonu w 1822 r. częściowo 

rozebrane, ob. o cechach późnoklasycystycznych; barokowa Akademia Chełmińska, 

ob. Szkoła Podstawowa (ul. Szkolna), wzniesiona w XVII-XVIII w., cz ęściowo na 

zrębie gotyckich kamienic, przekształcona w XIX w.; zespół Królewskiego 

Katolickiego Gimnazjum, ob. Liceum Ogólnokształcące (ul. Dominikańska), 

wzniesione w latach 1862-1866 w stylu eklektycznym, dla istniejącego od 1837 r. 

drugiego obok Chojnickiego gimnazjum katolickiego na terenie Prus Zachodnich; 

— ChełmŜa –  trzy budynki szkolne (przełom XIX/XX w., 1. ćw. XX w.); 

— Grudziądz – kolegium jezuickie, ob. UM, ul. Ratuszowa 1, 1647-1684, 1722-1725, 

XX; 

— Inowrocław – gimnazjum męskie, ob. liceum, z lat 1859-1860; gimnazjum Ŝeńskie, 

w pn.-wsch. części uzdrowiska, z lat 1919-1929; szkoła niemiecka, ob. dom 

mieszkalny, z pocz. XX w.; neogotyckie seminarium nauczycielskie, ob. Zespół 

Szkół Medycznych, z pocz. XX w.; bursa, ob. bank z pocz. XX w.; 

— Kcynia – Seminarium Nauczycielskie z 1867 r.; szkoła katolicka z 1904-1905 r.,    

ob. szkoła podstawowa;  

— Koronowo – szkoła wzniesiona w 1. poł. XIX w. (ul. Sobieskiego); eklektyczny 

zespół szkolny z pocz. XX w (ul. Szkolna); 

— Kruszwica – zespół szkoły (ul. Kasprowicza) złoŜony ze szkoły (1903-1904) i domu 

nauczycieli (1905);  

— Nakło nad Notecią –  gimnazjum, ob. LO, ul. Gimnazjalna 3, 1874-1876; 

— Pakość –  dwa budynki szkół z 1900 r. i z 1906 r.; 

— Strzelno –  budynek szkoły z 1904 r.; 

— Toruń – budynek d. Kolegium Jezuickiego, ob. Medyczne Studium Zawodowe           

(ul. św. Jana), powstałe ok. 1690 r. z inicjatywy biskupa włocławskiego, Stanisława  
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Dąmbskiego, przebudowane po zajęciu budynku ok. 1820 r. przez wojska pruskie; 

Bursa Gimnazjum Toruńskiego, ob. Sąd Okręgowy (ul. Piekary) w stylu renesansu 

północnego, wzniesiona przez Jana Eckarda w latach 1598-1601; budynek 

Gimnazjum Toruńskiego, ob. Liceum Ogólnokształcące nr 1, wybudowany wg 

projektu Martinyego z 1855 r.; Miejska Szkoła dla Chłopców, ob. Technikum 

OdzieŜowe (ul. Jęczmienna) z 1868 r.; Miejska Średnia Szkoła śeńska, ob. Szkoła 

Podstawowa nr 1, wzniesiona wg projektu Rehberga w 1893 r.; Miejska Szkoła 

Średnia dla Chłopców, ob. Centrum Kształcenia Ustawicznego (Pl. św. Katarzyny 8) 

z 1901 r.; Szkoła Rzemiosł, ob. Collegium Maius UMK, wzniesiona wg projektu 

Colleya w 1901 r.;  

— Wąbrzeźno – Zbiorcza Szkoła Powszechna z 1883r.; Gimnazjum Męskie z 1906 r. 

(wszystkie przy ul. Wolności);  

— Włocławek – Państwowe Gimnazjum śeńskie, ob. LO im. M. Konopnickiej, 

ul. Bechiego 1, 1926-1930; gimnazjum Długosza, ob. Zespół Szkół Samochodowych, 

ul. Łęgska 26, 1926-1931; szkoła handlowa, ob. Liceum Ziemi Kujawskiej, 

ul. Mickiewicza 6, 1901-1902; zespół szkoły powszechnej, ul. Staszica 1, 1924-1929; 

g) Instytucje kultury, muzea, siedziby towarzystw 

— Bydgoszcz – Filharmonia Pomorska, ul. Libelta 16, 1954-1958; budynek 

Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, ul. św. Floriana 6a, 1913-1914; 

— Ciechocinek – Teatr Letni, drewn., 1900-1902;  

— Toruń – Dwór Mieszczański (letni dom Bractwa św. Jerzego) zbudowany w 1489 r., 

w XIX w. częściowo przebudowany i powiększony; siedziba Bractwa Strzeleckiego 

z 1892 r., ob. MDK (ul. Przedzamcze); Dwór Artusa (Rynek Staromiejski), 

norenesansowy, wzniesiony wg projektu Rudolfa Schmidta w latach 1889-1891; 

Teatr Miejski wzniesiony w 1904 r. wg projektu F. Felnera i H. Helmera; budynek 

Toruńskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Wysoka) z 1875 r.; 

— Włocławek – Muzeum Kujawskie, ob. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 

ul. Słowackiego 1a, 1925-1930; 

h) Policja, straŜ poŜarna, szpitale, zajazdy, hotele, koszary, hale targowe 

— Bydgoszcz – zespół budynków StraŜy PoŜarnej, ul. Pomorska 18, 1909-1911; hotel 

„Pod Orłem”, ul. Gdańska 14, 1893-1896; szpital miejski ob. uniwersytecki, 

zbudowany w 1928 wg projektu Antoniego Jaworskiego; Hala Targowa ul. Podwale, 

zbudowana w 1904 r.; dom towarowy, ul. Gdańska 15, 1910-1911; 

— Ciechocinek  – zespół Łazienek, 1845 – XX w; 
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— Chełmno – barokowo-klasycystyczne koszary Korpusu Kadetów, ob. budynki 

mieszkalne, usytuowane w bloku zabudowy między ulicami Gen. Hallera, 22 

Stycznia i Wodną, wzniesione dla potrzeb Szkoły Kadetów załoŜonej w 1776 r. przez 

Fryderyka II; tzw. Arsenał – z 2. ćw. XIX w. – pierwotnie sala gimnastyczna Korpusu 

Kadetów – ob. Biblioteka Miejska; hotel, tzw. Dwór Chełmiński, ul. Rynkowa 1, 

1915; 

— ChełmŜa – szpital z przełomu XIX/XX w.; 

— Golub – dawny hotel z k. XIX w.; 

— Gniewkowo – hotel, ob. dom z oficyna, ul. Dworcowa 1, 1897; 

— Grudziądz – dom towarowy Jontofsohna, Rynek 22, 1912-1914; 

— Inowrocław – zespół szpitala garnizonowego (ul. Narutowicza), w pn.-wsch. części 

obszaru uzdrowiskowego z pocz. XX w., ob. budynki mieszkalne; szpital powiatowy 

(ob. dom mieszkalny), z 1809 r., rozbudowany w 1888 r. i 1908 r.; neobarokowy 

hotel „Basta" wzniesiony w 1900 r. wg projektu Tomasza Pajzerskiego;  

— Koronowo – zespół dawnego zajazdu. XIX w.; 

— Pakość – komisariat policji z pocz. XX w.; szpital garnizonowy z k. XIX w.;  

— Rypin – budynek dawnego szpitala miejskiego (ul. Warszawska), ob. Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej, z 4. ćw. XIX w.; 

— Strzelno – budynek apteki z 1858 r.;  

— Świecie n/Wisłą –  zespół szpitala dla nieuleczalnie chorych zbudowany w roku  

1858;  

— Toruń – budynek Policji Krajowej, ob. budynek Urzędu Miasta (ul. Wały gen. 

Sikorskiego 10) z pocz. XX w.; budynek StraŜy PoŜarnej (ul. Prosta) wzniesiony wg 

projektu miejskiego radcy budowlanego Gauera z 1901 r.; szpital parafialny św. 

Jakuba (ul. Szpitalna) pochodzący z XV w., gruntownie przebudowany w XVIII w., 

zaadaptowany dla potrzeb mieszkalnych  w połowie XIX w.; przytułek dla ubogich 

(Elenden Haus, szpital św. Katarzyny), ob. dom mieszkalny, ul. św. Katarzyny 2,  

poł. XIX w.; Szpital Miejski, ob. Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii 

(ul. Przedzamcze) z lat 90. XIX w.; pierwszy Szpital Diakonisek, ob. Wojewódzka 

Biblioteka Pedagogiczna z lat 70./80. XIX w.; budynki szpitala wojskowego: lazaret 

po 1820, blok chorych 1890-1900; budynek Kasy Chorych, ob. Miejska Przychodnia 

Specjalistyczna (ul. Uniwersytecka), wzniesiony wg projektu Ulatowskiego z 1928 r.; 

Łaźnie Miejskie z ok. poł. XIX w., ob. pomieszczenia handlowe (ul. Łazienna);  

— Włocławek – szpital z oficynami, ul. Stodólna 70, 1882, 1922-1925; dawne stajnie 

koszarowe kawalerii rosyjskiej (ul. Łęgska) z 4. ćw. XIX w., przebudowane po       
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1918 r. oraz po 1945 r.; - remiza straŜy poŜarnej, ob. ekspozycja muzealna,                   

ul. śabia 8, 1909; oberŜa, ob. hotel „Polski”, przed 1810, l. 40. XIX, k. XIX; 

i) Kamienice mieszczańskie okresu preindustrialnego: 

— Bydgoszcz – kamienica na rogu Magdzińskigo/Stary Rynek – XVI-XVIII wiek, 

zachowane piwnice z przełomu XV/XVI w. w kamienicach przyrynkowych; 

— Toruń Stare i Nowe Miasto – unikatowy zespół kamienic mieszczańskich typu 

północnego, wznoszonych od 2. połowy XIII w. do początku XIX w., z których 

większość posiada rodowód gotycki; 

— Chełmno – pojedyncze przykłady średniowiecznych kamienic przyrynkowych; 

— Grudziądz – pojedyncze przykłady średniowiecznych kamienic; 

j) Spichrze: 

— Bydgoszczy – ul. Grodzka 7-11, ob. Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy (zespół 

trzech najstarszych spichlerzy z końca XVIII i początku XX w.); Stary Port             

(1830-1840); Wyspa Młyńska usytuowana w zakolu Brdy, złoŜona pierwotnie 

z trzech wysp, ob. jedna wyspa z zachowanym historycznym układem 

z wybrukowaną ulicą Mennica z kompleksem budynków spichlerno-młynarskich; 

— Toruń – bogaty zespół spichrzów średniowiecznych i nowoŜytnych – spichrze przy 

ul. Browarnej 3 (XVIII w.); nr 5 (2. poł. XVI w.); Ciasnej 4 (XV w., 2. poł. XVII w.); 

nr 6 (XV w., 2. poł. XVII w.); nr 8 (XV w., 2. poł. XVII w.); Franciszkańskiej 4/6 

(XIV w., XIX w.); nr 11 (XVIII w.); Kopernika 3 (XV w., k. XVI w., XIX w.); 

Łaziennej 2 (koniec XVI w.); Mostowej 1 (XVIII w.); nr 2 (XVII w.); nr 3 (XV w., 

XVII w.); nr 6 (XV w., pocz. XVI w., XVIII w.); Piekary 4, (XIV w.); Podmurnej 1 

(1 poł. XIV w., XIX w.); nr 3 (XVIII w.);  nr 5 (XVIII w.); nr 11 (k. XVI w.); 

nr 10/12 (XVIII w.); nr 13 (XVII w., XVIII w.); Rabiańskiej 1 (XVIII w.); nr 3 

(XVIII w.); nr 6 (XV w.); nr 8 (XV w.); nr 19 (XVIII w.); nr 21 (XIV w.); nr 23 

(XVII w.); nr 24 (XV/XVI w.); 

— Grudziądz – zwarty kompleks 26 unikalnych w skali europejskiej spichrzów, 

wznoszonych w latach 1346-1365, pełniących równieŜ funkcje obronne;                       

3-6 kondygnacyjne, wsparte przyporami. 

— Chełmno – pojedyncze przykłady spichrzów średniowiecznych 

— Brodnica – pojedyncze przykłady spichrzów średniowiecznych i nowoŜytnych 

— Włocławek – spichrz, ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 1848;  spichrz, 

ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 1842; spichrz, ob. oficyna domu, 

ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, ok. 1900; spichrz, ob. dom 
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mieszkalny, ul. Stodólna 80, 1845,  „czarny spichrz”, ul. Prymasa Wyszyńskiego 12), 

drewn., 1. poł. XIX; spichrz, ul. Zamcza 10, 1839-1844 

k) Średniowieczne obronne mury miejskie: 

— Brodnica – mury miejskie wzniesione ok. 1310-1330 r., rozbudowane ok. 1370 r.; 

zachowane we fragmentach, wtopione w zabudowę wsch. i pn. części miasta; 

zachowana Brama Chełmińska i wieŜa Bramy Mazurskiej; 

— Brześć Kujawski – relikty murów miejskich sprzed 1322 r. zachowane w pd.-zach. 

naroŜu miasta przy zespole poklasztornym; 

— Bydgoszcz – relikty murów miejskich z ok. 1484 r., zachowane na odcinku 

równoległym do ul. Pod Blankami, oraz zachowana baszta przy posesji Nowy Rynek 

3-5; 

— Chełmno – mury miejskie wznoszone od 1267 r. do 1563 r., zachowane prawie 

w całości ich nieregularnego obwodu (80 %); w części czytelny XIII-wieczny 

krenelaŜ ze strzelnicami; zachowane 23 baszty i Brama Grudziądzka z 4. ćw. XIII w. 

z rozbudowanym przedbramiem, w którym mieści się Kaplica Na Bramce 

z manierystycznym szczytem od wschodu; 

— Golub-Dobrzyń – mury miejskie Golubia z 1. poł. XIV w., zachowane w większości, 

z zachowanymi kilkunastoma basztami częściowo włączonymi w zabudowę; 

— Grudziądz – fragmenty murów miejskich z XIV w., najlepiej zachowane części 

murów przy ul. Klasztornej i Małogroblowej (międzymurze i fosa) oraz Brama 

Wodna; 

— Inowrocław – relikty murów miejskich z XIV w. zachowane w parku za Teatrem 

Miejskim i w podwórzu przy ul. Poznańskiej 4; 

— Kamień Krajeński – pozostałości murów miejskich z XV w., zachowane na długości 

ok. 80 m; 

— Kowalewo Pomorskie – relikty kamiennych murów miejskich z początku XIV w. 

z zachowaną kamienną basztą,; 

— Nowe – pozostałości murów miejskich z poł. XIV w., zachowane na znacznych 

odcinkach od strony zach. i pn. wraz z fragmentami 7 baszt i pozostałościami fosy; 

— Rypin – pozostałości murów miejskich z XIV w. zachowanych we fragmencie 

o długości 29 m za kościołem parafialnym; 

— Świecie – pozostałości murów miejskich wzniesionych w latach 1375-1392, 

zachowane w postaci fragmentu naroŜa pn.-zach.; przy kościele starofarnym, na 

odcinku zachodnim, pozostałości Bramy Chełmińskiej; 



 - 96 -  

— Toruń – mury miejskie z bramami i wieŜami (dookolne i pomiędzy Starym i Nowym 

Miastem), XIII-XV w.; zachowane częściowo lub w całości 4 bramy (Starotoruńska 

w reliktach, Klasztorna, śeglarska, Mostowa) i 8 baszt (Krzywa WieŜa, Gołębnik, 

śuraw, Wartownicza, Monstrancja, Koci Łeb, baszty przy ul. Podmurnej 26, 30, 60) 

oraz relikty baszty Koci Ogon; 

— Tuchola – pozostałości murów miejskich z XIV w., zachowane na wysokości        

1,5-2 m z podstawami baszt; 

l) Parki miejskie: 

— Brodnica – Park Miejski im. Fryderyka Chopina  typu krajobrazowego, połoŜony               

przy pałacu Anny Wazówny, załoŜony pierwotnie jako ogród w XVII w., ciekawe 

okazy ok. stuletnich drzew (platan, magnolia, dąb); Park Miejski przy 

ul. Sienkiewicza, nad Drwęcą, na wysokości zamku, załoŜony na początku XX w. 

z róŜnogatunkowym drzewostanem (dęby, lipy, graby, klony); 

— Bydgoszcz  – Park im. Kazimierza Wielkiego na Przedmieściu Gdańskim, załoŜony 

ok. 1835 r. w miejscu XVII-wiecznego ogrodu klasztornego, z częściowym 

wykorzystaniem niektórych jego elementów (staw), z okazałym ok. 

stupięćdziesięcioletnim drzewostanem (kasztanowce, dęby, klony, jesiony, lipy); 

Planty nad Kanałem Bydgoskim; park załoŜony juŜ w 1774 r., obejmuje trasy 

spacerowe w otoczeniu Starego Kanału Bydgoskiego, wokół starodrzew (m.in. topole 

czarne); Park na Wzgórzu Dąbrowskiego z WieŜą Ciśnień, stawami kaskadowymi 

i obeliskiem na cześć gen. Dąbrowskiego, który z tego miejsca w 1806 r. dowodził 

podczas szturmu na Bydgoszcz; Park na Wzgórzu Wolności, mieści m.in. Cmentarz 

Bohaterów Bydgoszczy na miejscu dawnej WieŜy Bismarcka. Powstał w 1904 r.  

w stylu tatrzańskim na skraju skarpy pradoliny; 

— Chełmno – Park Miejski „Stare Planty”  usytuowany na stokach i tarasach po 

północnej stronie murów miejskich między ul. Rybacką i Wodną, załoŜony  w 1825 r. 

z inicjatywy burmistrza Chełmna Halmhubera; dominujący drzewostan ok. stuletni 

(kasztanowce, lipy, klony, jesiony); Park Miejski „Nowe Planty”  w strefie 

krawędziowej pradoliny Wisły, po wschodniej stronie murów miejskich, między 

ul. Wodną a Bramą Grudziądzką, załoŜony w latach 1834-1835 przez burmistrza 

Lauterbacha, z salonem parkowym i punktem widokowym; drzewostan dominujący 

to lipy, jesiony, klony, wiązy i kasztanowce; Park Urzędu Miasta przy  

ul. Dworcowej, załoŜony w 1910 r. wg projektu E. Larassa, ze stuletnim  

drzewostanem (klony, świerki, brzozy, wiązy, kasztanowce); załoŜenie ogrodowe 

przy klasztorze Sióstr Miłosierdzia połoŜone na stokach pradoliny Wisły między 
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murami miejskimi a ul. Ogrodową, wzmiankowane w 1745 r., pierwotnie jako sady, 

obecnie typu krajobrazowego; starodrzew ok. stuletni (dęby, jesiony, kasztanowce, 

graby, wiązy); 

— Ciechocinek – Park Zdrojowy  typu krajobrazowego, załoŜony w 1875 r. wg 

projektu Franciszka Szaniora, z galerią spacerową (ob. pijalnią wód mineralnych), 

kawiarnią „Bristol” z salą koncertową, muszlą koncertową, kręgielnią, maszynownią 

pomp (ob. biblioteką) i budynkiem klubu „Płomień”; park złoŜony z dwóch części – 

jednej między kawiarnią „Bristol” a ul. Kościuszki, z dwoma stawami 

i róŜnogatunkowym drzewostanem z okazami egzotycznymi (miłorząb dwuklapowy, 

tulipanowiec amerykański, kłęk kanadyjski, skrzydłorzech kaukazki, platan, surmia 

pospolita), przed frontem kawiarni geometryczny salon ogrodowy; druga część parku 

po północnej stronie kawiarni z szeroką promenadą obsadzoną lipami krymskimi,  

z fontanną „Jaś i Małgosia”, w drzewostanie dominują ponad stuletnie dęby, 

kasztanowce, klony, lipy i białodrzewy; Park Sosnowy załoŜony w 1889 r. wg 

projektu Szaniora we wschodniej części miasta, z runem parkowym (paproć, 

konwalia) i odmiennym mikroklimatem; Park Zdrowia, inaczej Park TęŜniowy 

załoŜony wg projektu A. Łączyckiego i R. Serwaczyńskiego w latach 1875-1932. 

ZłoŜony z parku spacerowego między Placem Gdańskim a tęŜnią nr I (stuletnie 

kasztanowce, lipy, klony) i załoŜenia parkowego między tęŜniami z basenem 

termalnym w centrum (ok. siedemdziesięcioletnie robinie kuliste, Ŝywotniki, 

kasztanowce, lipy, wiązy); Rezerwat Roślin Solniskowych za tęŜnią nr III; Partery 

Hellwiga załoŜone w latach 1932-1934 wg projektu Zygmunta Hellwiga między 

budynkiem „Europa” a ul. Mickiewicza aŜ do ul. Armii Krajowej, ze słynnymi 

dywanami kwiatowymi o charakterze salonu ogrodowego z symetrycznie 

rozmieszczonymi drzewami i krzewami; 

— Grudziądz – Park Miejski na Górze Zamkowej załoŜony w 1839 r. z kopcem 

widokowym w miejscu ruin wieŜy Klimek i zachowaną fontanną i ozdobnym 

basenem; drzewostan okazały, stuletni (lipy, klony, brzozy); 

— Inowrocław – Park Uzdrowiskowy o układzie geometrycznym, załoŜony w 1875 r.,          

ze zróŜnicowanym gatunkowo starodrzewem i dwoma stawami w pd.-zach. części 

parku; 

— Mogilno – Park Miejski  załoŜony w 2. połowie XIX w. na północ od miasta 

lokacyjnego, wzdłuŜ brzegu Jeziora Mogileńskiego, ze stuletnim okazałym 

starodrzewem; 

— Lipno – Park Miejski im. G. Narutowicza, XIX/XX;  
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— Pakość – Wzgórze Kalwaryjskie z siecią dróg pątniczych i alejek z drzewostanem               

z końca XVIII w., XIX w. i pocz. XX w.; 

— Toruń – Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, typu angielskiego, załoŜony               

w 1822 r. (początkowo na terenach pocegielnianych), ostatecznie ukształtowany              

w l. 20. XX wieku; wzdłuŜ parku był załoŜony charakterystyczny ciąg do konnej 

jazdy, zamieniony następnie na torowisko tramwajów; park połoŜony na skarpie, 

charakteryzujący się powiązaniem układów regularnych (klomby, kwietniki, 

sadzawka) z formami krajobrazowymi. Jedną z większych atrakcji jest dolina  ze 

stawem z łabędziami i ze sztuczną kaskadą oraz teren błoń nadwiślańskich  

z mostkiem przez starorzecze – Martwą Wisłę. Drzewostan okazały z ciekawymi 

okazami (m.in. stare cisy, jedyny w Toruniu kasztan jadalny, klon tatarski, ozdobne 

drzewko mąkini, kłęk kanadyjski, boŜodrzew chiński, dławisz okrągłolistny, miłorząb 

dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa, ajlant gruczołowaty); na trawnikach 

jaśminowce i głogi; Ogród Zoobotaniczny na Bydgoskim Przedmieściu zajmuje 

teren średniowiecznych podmiejskich posiadłości patrycjuszowskich, następnie 

folwarku, który w 1797 r. przejął Johann Gottlieb Schultz, medyk z zamiłowaniem do 

botaniki, i zaczął go przekształcać w ogród z ciekawymi okazami botanicznymi. 

W 1827 r. darował ogród testamentem dla gimnazjum toruńskiego z myślą 

o prowadzeniu  tu edukacji ekologicznej. Grób fundatora znajduje się na terenie 

Ogrodu. W latach 1923-1925 ogród wzbogacono nowymi roślinami 

w poszczególnych grupach systematycznych, a na przełomie lat 60./70.  XX wieku 

pojawiły się pierwsze zwierzęta; park przy Prezydentówce, ul. Grunwaldzka, 

XVIII w.; 

— Wąbrzeźno – Park Miejski na Górze Zamkowej, o charakterze krajobrazowym, 

załoŜony przed I wojną światową; 

— Włocławek – Park Miejski im. H. Sienkiewicza, XIX/XX w. 

 

7.3 Zasoby  poza  układami  urbanistycznymi – architektura  drewniana  
       i   rezydencjonalna  oraz  załoŜenia  zieleni  zabytkowej 
 

a) zasoby związane z osadnictwem mennonickim 

Drewniana architektura mieszkalna posiadająca wartości historyczne stanowi nieliczny 

procent zasobów kulturowych całego województwa. JednakŜe na uwagę zasługują tu 

unikatowe zespoły, stanowiące relikty osadnictwa mennonickiego, które przeniesiono na 

tereny Rzeczypospolitej w XVI w. przez holenderskich kolonistów. Koloniści ci 

reprezentowali wysoki poziom gospodarki i kultury osadniczej, potrafili za pomocą 
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zakładania całego systemu rowów i grobli doprowadzić nieuŜytki do stanu kwitnącej 

kultury rolnej. Jednym z elementów wyróŜniających wsie holenderskie było 

budownictwo (duŜe budynki z bogato zdobioną stolarką). Mennonici jako grupa 

wyznaniowa przetrwali do momentu przymusowego wysiedlenia w 1945 r. Jeszcze 

w okresie międzywojennym stanowili drugie pod względem liczebności skupisko na 

świecie. Osadnictwo mennonickie wzdłuŜ doliny Dolnej Wisły datowane jest na poł. 

XVII oraz początek XVIII w. Najciekawsze przykłady zabudowy mieszkalnej zachowały 

się w: Chrystkowie gm. Świecie, Czapelkach gm. Świecie, CzarŜu gm. Dąbrowa 

Chełmińska, BógpomoŜu gm. Bobrowniki, Dębówcu gm. Dąbrowa Chełmińska, 

Dragaczu gm. loco, Fletnowie gm. Dragacz, Głogówku Królewskim gm. Świecie, 

Kosowie gm. Świecie, Łęgnowie gm. Bydgoszcz, Makowiskach gm. Solec Kujawski, 

Michalu  gm. Dragacz, Miszku gm. Bobrowniki, Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka, 

Nowem gm. loco, Osieku gm. loco, Otorowie gm. Solec Kujawski, Pastwiskach gm. 

Nowe, Przyłubiu  gm. Solec Kujawski, Przechówku gm. Świecie, Sartowicach gm. 

Świecie, Słońsku Górnym gm. Aleksandrów Kujawski, Sosnówce gm. Grudziądz, 

Stronnie gm. Dobrcz, Strzelcach Dolnych gm. Dobrcz, Topolinku  gm. Świecie, 

Trzęsaczu gm. Dobrcz, Trylu  gm. Nowe, Wielkim Komórsku gm. Nowe, Wielkim 

Lubieniu  gm. Dragacz, Zajączkowie gm. Dragacz. 

Z mennonickich obiektów drewnianej architektury sakralnej zachowały się 

kaplice w: Małej Nieszawce oraz relikty zabudowy w Mątawach gm. Nowe. Oprócz 

charakterystycznej architektury drewnianej zachował się w duŜym stopniu krajobraz 

przyrodniczy, drzewostan, układ pól z rowami odwadniającymi i wałami 

przeciwpowodziowymi. Jest on szczególnie widoczny w okolicy Solca Kujawskiego, 

aŜ pod Nowe; 

b) wsie zabytkowe 

— Kr ąg gm. Śliwice – wieś borowiacka o układzie rozproszonym, zlokalizowana na 

przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami; rdzeń osadniczy wsi zdominowany 

zabudową drewnianą z  XIX i XX w;   

c) drewniana architektura sakralna 

Drewniane obiekty sakralne wyznania rzymsko-katolickiego zostaną omówione 

w akapitach poświęconych architekturze sakralnej województwa; 

d) architektura rezydencjonalna 

Województwo kujawsko-pomorskie posiada bogaty zasób architektury 

rezydencjonalnej, najlepiej reprezentowany przez obiekty powstałe od k. XVIII 

do 1. dekady XX w.  
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Do najbardziej interesujących  przykładów architektury rezydencjonalnej naleŜą: 

— Białochowo gm. Rogóźno – dwór z XIX w.;  

— Boguszewo gm. Gruta – ruiny dworu obronnego  z 1602 r., XIX w.;  

— Brzezie gm. Brześć Kujawski – obszerny zespół pałacowy  1873 r. – koniec XIX 

wieku, zaprojektowany przez  A. Goebela; 

— Dębowa Łąka gm. Dębowa Łąka – późnoklasycystyczny pałac z ok. poł. XIX w., 

— Falborz gm. Brześć Kujawski –  pałac o cechach klasycystycznych, zbudowany ok. 

1870 r. dla Hipolita Przyłubskiego; 

— Grocholin gm. Kcynia – dwór obronny z XVII w., w XVIII w. popadł w ruinę; 

restaurowany  w 1836 r. (dobudowa neogotyckiej wieŜy, którą rozebrano w 1958 r.); 

— Jabłonowo-Zamek gm. Jabłonowo Pomorskie  zespół pałacowy wzniesiony w latach 

1854-1859 wg projektu Augusta Stülera, złoŜony z neogotyckiego pałacu, trzech 

pawilonów i spichlerza; 

— Jankowo gm. Pakość – pałac zbudowany na pierwotnym załoŜeniu, które naniesione 

było juŜ w 1793 r. na mapie Schroettera, ok. 1870 r. przebudowany w stylu 

eklektycznym; 

— Jeleniec –  neogotycki dwór zbudowany w 3. ćw. XIX w., w duchu architektury 

Friedricha Augusta Stülera; 

— Kikół  gm. loco – klasycystyczny pałac z ok. 1790 r. wzniesiony wg projektu 

Stanisława Zawadzkiego; 

— Kobylniki  gm. Kruszwica –  neorenesansowy pałac w tzw. „kostiumie francuskim” 

wzniesiony  w 1900 r. przez Hugo Fryderyka Wilhelma; 

— Kołdr ąb gm. Janowiec Wlkp. –  neogotycki pałac z lat około 1870- 1880; 

— Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie – pałac rodziny Komierowskich, neobarokowy 

z elementami klasycyzującymi –  wzniesiono staraniem Piotra Komierowskiego; 

przebudowany  w koncu XIX w. wg proj. W. Stabrowskiego, rozbudowany w 1929 r. 

Pałac posiada dwie oficyny oraz dobrze zachowane budynki folwarczne; 

— Lisnowo Zamek gm. Świecie nad Osą –  pałac z 3. ćw. XIX w.; 

— Lubostroń gm. Łabiszyn –  zespół pałacowy wzniesiony na przełomie XVIII/XIX w. 

wg projektu Stanisława Zawadzkiego, złoŜony z pałacu, oficyny, stajni, wozowni, 

domu ogrodnika, oranŜerii, domu myśliwskiego i lodowni, otoczony załoŜeniem 

parkowym utworzonym wg projektu ogrodnika Teicherta; pałac klasycystyczny 

w typie willi palladiańskiej; 

— Lubraniec gm. loco –  pałac wzniesiony w 1827 r. wraz z oficynami 

przypałacowymi; 
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— Mełno gm. Gruta –  zespół pałacowy złoŜony z eklektycznego pałacu wzniesionego 

w 1855 r.;  

— Nawra gm. ChełmŜa –  zespół pałacowy z ok. 1798 r. wzniesiony wg projektu 

Hilarego Szpilowskiego, reprezentujący cechy klasycyzmu warszawskiego, złoŜony 

z pałacu, dwóch oficyn oraz zabudowań gospodarskich (chlewnia, czworaki, 

bukaciarnia,  dom pracowników sezonowych, spichlerz, stodoła); 

— Nowe Jankowice gm. Łasin –  eklektyczny pałac zbudowany w latach 1848-1850; 

— Nowa Wieś Szlachecka  gm. Jabłonowo Pomorskie –  dwór z czytelnymi fazami 

rozbudowy od XV do XVIII w.; 

— Okalewo gm. Skrwilno –  klasycystyczny pałac z ok. 1800 r., zbudowany 

wg projektu  Szpiclowskiego;  

— Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska –   zespół pałacowy złoŜony z pałacu starego 

z ok. 1730 r. wzniesionego w stylu saskiego rokoka, pałacu nowego z 1849 r. 

wg projektu Karola Fryderyka Schinkla, o cechach późnoklasycystycznych, 

z dobudówkami eklektycznymi (sala balowa, pałacyk myśliwski i kaplica); 

— Pluskowęsy gm. ChełmŜa –  pałac powstały w wyniku przebudowy XVIII-wiecznego 

dworu, przebudowany w 1867 r.; 

— Potulice gm. Nakło nad Notecią –  pałac Hrabiów Potulickich zbudowany w 1865 r.  

w stylu neogotyku angielskiego, wg projektu Henryka Marconiego i Stanisława 

Hebanowskiego; rezydencja Potulickich naleŜała do największych w Wielkim 

Księstwie Poznańskim; na wschodnim skraju parku mieści się kościół wybudowany 

w 1868 r. jako kaplica pałacowa w stylu późnoklasycystycznym (obiekt został 

poddany przebudowie w latach 60. XX w. i w znacznym stopniu pozbawiony cech 

stylowych); 

— Przysiek gm. Zławieś Wielka –  eklektyczny dwór wzniesiony w XVIII w.; w skład 

zespołu wchodzi równieŜ browar (1608) i młyn wodny (1725); 

— Samostrzel gm. Sadki –  zespół pałacowy zbudowany w 1698 r., pałac gruntownie 

przebudowany w duchu klasycystycznym (1825), ponownie przebudowany (1880) 

wg projektu Franciszka Schwechtena, o cechach neoklasycystycznych; zespół 

złoŜony równieŜ z dwóch oficyn (1825) i spichlerza (1880); 

— Turzno gm. Łysomice –  wzniesiony w okresie romantyzmu ok. poł. XIX w. (1866), 

wg projektu Henryka Marconiego; zespół obejmuje obecnie takŜe park, w którym na 

wzniesieniu stoją ruiny neogotyckiej altany z ok. 1850 r. oraz zespół budynków 

gospodarczych z zachowanym przy drodze budynkiem mieszkalnym dozorcy z wieŜą 

zegarową oraz domem rządcy; w 1904 r. dobudowa ryzalitu w elewacji ogrodowej 
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(sala balowa) oraz łącznika między salą balową, a kuchnią we wsch. skrzydle pałacu; 

1913 –  dobudowa piętrowego budynku z portykiem kolumnowym od zach. 

i połączenie oficyny z pałacem przy pomocy półkolistej galerii; 

— Wieniec gm. Mogilno –  zespół dworski, XIX/XX w.; 

— Wierzbiczany gm. Gniewkowo –  pałac wybudowany w latach 1845-1846, 

wg projektu Fryderyka Augusta Stülera; pierwotnie w skład zespołu wchodził takŜe 

XIX-wieczny domek myśliwski, śrutownik z siłownią wiatrową i kuźnia z k. XIX w. 

W parku w latach 30. XX wieku  wybudowano kaplicę; 

— Zbójno gm. loco –  pałac z ok. 1850-1860 wg projektu Henryka Marconiego wraz 

z oficynami (tzw. lokajówka z 1. poł. XIX w. i rządcówka z k. XIX w.), spichlerzem 

i kuźnią z k. XIX w; 

e) zespoły folwarczne 

— Bartoszewice gm. PłuŜnica –  zespół dworski i folwarczny, XIX – XX w.; 

— Chełmica DuŜa gm. Fabianki – zespół folwarczny, pocz. XIX – XX w.; 

— Chrząstkowo gm. Nakło nad Notecią – zespół dworski i folwarczny, 2. poł, XIX w.-

l. 20. XX w.; 

— Dębice, gm. Włocławek - zespół dworski i folwarczny, XVIII – XX w.; 

— Dębowo gm. Sadki – zespół folwarczny, 2. poł. XIX w.;  

— Fabianki gm. Loco – zespół dworski i folwarczny, k. XIX w.; 

— Falborz gm. Brześć Kujawski  –  zespół folwarczny, 2. poł. XIX w. –1914 r.; 

— Jarantowice gm. Choceń  –  zespół dworski i folwarczny, XIX – XX w.; 

— Karnkowo  gm. Lipno –  zespół dworski i folwarczny, XIX w.; 

— Kawęcin gm. Bukowiec –   zespół dworski i folwarczny, 2. poł. XIX w.; 

— Kuźnice gm. Choceń –  zespół dworski i folwarczny, 2. poł. XIX w.; 

— Lisnowo gm. Świecie nad Osą – zespół folwarczny z 2. poł. XIX w.; 

— Mełno gm. Gruta –  zespół pałacowy i folwarczny, pocz. XIX w.; 

— Mędrzyce gm. Świecie nad Osą  – zespół pałacowy i folwarczny, pocz. XIX-XX w.; 

— Orłowo gm. PłuŜnica –  zespół dworski i folwarczny, 1870-1880, 1908 r.;  

— Poledno gm. Bukowiec –  zespół dworski i folwarczny, 2. poł. XIX w.; 

— Sukowy gm. Kruszwica – zespół dworski i folwarczny, k. XIX w – 1915 r.; 

— Sumin gm. Kikół  –  zespół dworski i folwarczny, 1. poł. XIX w.; 

— Uścikowo gm. śnin – zespół pałacowy i folwarczny, XIX/XX w.; 

— Wichorze gm. Stolno –  zespół dworski i folwarczny, XVIII-XX w.; 

— Wieniec gm. Brześć Kujawski – zespół folwarczny, 1. poł. XIX w.; 

— Wilkowice gm Choceń –  zespół dworski i folwarczny, 2. poł. XIX w.; 
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— Wioska gm. Skępe –  zespół dworski i folwarczny, XIX – pocz. XX w.; 

— Wola gm. Kikół  –  zespół dworski i folwarczny, pocz. XIX w.; 

— Zalesie gm. Szubin –  zespół folwarczny, XIX/XX w.; 

f) zespoły zieleni zabytkowej 

Do największych i najbardziej interesujących zespołów zabytkowej zieleni zaliczyć 

moŜna następujące parki: 

— Brzezie gm. Brześć Kujawski –  park załoŜony w 1889 r., zaprojektowany przez 

Waleriana Kronenberga, z zachowanymi reliktami szpaleru kasztanowego 

i grabowego; najciekawszym rejonem jest polana z wielogatunkową kępą drzew 

w środku. 

— Jabłonowo Zamek gm. Jabłonowo Pomorskie –  załoŜenie pałacowo-parkowe 

z 2. poł. XIX w., powstałe na kanwie bogatej rzeźby terenu, z systemem stawów 

i łączących je rowów oraz drzewostanu w wieku ponad 150 lat, z kilkoma pomnikami 

przyrody (dęby, buki); złoŜone z parku krajobrazowego oraz sadów i naturalnego 

zbiorowiska typu leśnego, związanego przestrzennie z d. domem ogrodnika z poł. 

XIX w.; 

— Kikół g. loco –  rozległy park pałacowy typu krajobrazowego, załoŜony w 1. poł. 

XIX w. wg projektu Karola Zboińskiego, z licznymi okazami starodrzewia 

(modrzewie, kasztanowce, szpaler grabowy); 

— Kijaszkowo gm. Czernikowo –  park krajobrazowy załoŜony wokół dworu 

z k. XVIII w., z dwoma alejami spacerowymi: lipową (wzdłuŜ krawędzi skarpy 

jeziornej) i jesionową (prowadzącą dnem malowniczego parowu w kierunku jeziora); 

— Kobylniki  gm. Kruszwica –  malowniczy park pałacowy załoŜony w XIX w., 

z rosnącymi tu ponad 500 drzewami (lipy, klony, wiązy, dęby, buki, świerki oraz 

egzotyczne cyprysiki błotne, daglezje i jodły kalifornijskie); 

— Komierowo gm. Sępólno Krajeńskie –  pałacowy park krajobrazowy, załoŜony 

zapewne w pocz. XIX w., z dwoma stawami rozdzielonymi groblą w części pd. oraz 

z ruinami kaplicy grobowej z 1863 r., zniszczonej w 1939 r.; 

— Lubostroń gm. Łabiszyn –  park w formie rozległego załoŜenia krajobrazowego 

o urozmaiconym drzewostanie, połoŜony na stoku łagodnie opadającym ku stronie 

pn.-zach. gdzie przechodzi w kompleks leśny, obejmując równieŜ całą okolicę wraz 

z licznymi kępami drzew, pól i łąk, realizując tym samym tzw. angielską koncepcję 

parku. Jeszcze na początku XX w. park posiadał kamienne ławki i mosty, w swym 

charakterze najbardziej przypominał Woburn Farm Southcote'a oraz The Leasowes; 
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— Mełno gm. Gruta – park o charakterze krajobrazowym, załoŜony prawdopodobnie na 

przełomie XVIII/XIX w., z układem przestrzenno-kompozycyjnym, ukształtowanym 

prawdopodobnie po 1830 r.; w centrum parku jest pałac, sam park zaś jest załoŜeniem 

o bardzo wysokich walorach krajobrazowych, o czym stanowią kontrasty wzrostowe, 

kolorystyczne i pokrojowe drzew z gatunków aklimatyzowanych oraz rodzimych jak: 

buki pospolite formy skąponerwowej, lipy, jodła kaukaska, świerki, dęby, cypryśnik 

błotny, orzech czarny, choina kanadyjska, wierzby, klony; 

— Nawra gm. ChełmŜa – park krajobrazowy załoŜony przy pałacu o załoŜeniu 

kompozycyjno-przestrzennym z 2. poł. XIX w.; klasycystyczny pałac dzieli załoŜenie 

na dwie części: część zapałacową, znajdującą się na terenie dawnych sadów 

i ogrodów, i część frontową na terenie dawnych łąk. Główną oś tworzy aleja 

wjazdowa z gazonem pośrodku, pałac, staw parkowy oraz kościół, usytuowany po 

zachodniej stronie załoŜenia parkowego; park charakteryzuje się znacznymi zasobami 

drzewostanu (30 gatunków i odmian drzew oraz 13 gatunków krzewów rodzimych 

i aklimatyzowanych), z zachowanymi gatunkami jak: dąb, buk, lipa, robinia, 

kasztanowiec, klon, grab, świerk, modrzew, jodła, sosna, choina; 

— Niedźwiedź gm. Dębowa Łąka – park załoŜony w końcu XIX w. jako geometryczny 

ogród w stylu francuskim, później wydłuŜony, powiększony o park krajobrazowy 

w stylu angielskim i park o charakterze naturalnego zbiorowiska leśnego; zachowana 

kasztanowa aleja dojazdowa do dworu oraz okazały drzewostan w zbiorowisku 

leśnym; 

— Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska – park składający się ze starszego parku 

z 1. ćw. XVIII w. o formie renesansowej, włoskiej, z tarasami, oraz z nowszego, 

obszernego parku krajobrazowego z 1. ćw. XIX w, zaprojektowanego przez słynnego 

twórcę ogrodów, Josepha Petera Lennego (współtwórcę ogrodów m.in.. w Berlinie, 

w Wiedniu, czy Sans Souci w Poczdamie); 

— Runowo Krajeńskie gm. Więcbork –  XIX-wieczny park w zespole pałacowo-

parkowym, z okazami starodrzewia oraz drzew egzotycznych; 

— Samostrzel gm. Sadki –  park załoŜony zapewne w XVIII w., przekomponowany 

i powiększony w 4. ćw. XIX w. wg projektu Edwarda Andre'a; rozległe załoŜenie 

parkowe, z tarasowym układem parterów, przechodzące w swobodną kompozycję                              

o charakterze parku angielskiego; zachowane liczne okazy starodrzewia oraz drzew                    

i krzewów egzotycznych; 
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— Turzno gm. Łysomice –  park krajobrazowy z poł. XIX w. w stylu angielskim, 

powiększony na pocz. XX wieku, z bogatym drzewostanem (częściowo zniszczonym 

w czasie powodzi w 1980 r.); 

— Wieniec gm. Brześć Kujawski – park krajobrazowy II poł. XIX w.;  

— Wieniec-Zdrój  gm. Brześć Kujawski – park sanatoryjny, 1923 r.; 

— Zbójno gm. loco –  park krajobrazowy z 2. poł. XIX w. 

7.4 Zabytkowe obiekty architektury fortyfikacyjno-obronnej 
 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zachowała się duŜa liczba 

zamków gotyckich, eksponowanych głównie w postaci trwałej ruiny (oprócz 

zachowanych i odbudowanych zamków w Zamku Bierzgłowskim i Golubiu): 

 

Zamki krzy Ŝackie: 

— Bobrowniki  – ruiny zamku, XIV/XV w.; 

— Brodnica – ruiny zamku, 1. poł. XIV w. – 1415 r.; 

— Brześć Kujawski   – relikty zamku, 1. poł. XIV w.; 

— Golub – zachowany zamek, wzniesiony w latach po 1293-1306 r., 1422 r. 

zniszczenie zamku, odbudowa trwała do poł. XV w.; w latach 1611-1625 

przekształcony na letnią rezydencję Anny Wazówny; 

— Grudziądz – relikty zamku, XIII w.; zamek komturski wznoszony w latach                         

1250-1299; rozebrany w 1801 r.; 

— Kowalewo Pomorskie – ruiny zamku; zamek zbudowany w latach 1280-1290; 

— Lipienek gm. Lisewo – ruiny zamku, XIII/XIV w., wzniesionego przypuszczalnie 

w latach 1300-1330; zabudowania zniszczone w czasie wojen polsko-szwedzkich 

w XVII w., a po 1772 r. rozebrane; 

— Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka – relikty zamku, XIII/XIV w.; budowę 

rozpoczęto ok. 1327 r., później prace wstrzymano na czas działań wojennych 

(z W.Łokietkiem), a wznowiono w 1332 r. i kontynuowano do lat 80. XIV w.; zamek 

rozebrany przez krzyŜaków w 1423 r.; 

— Nowe – ruiny zamku, poł. XIV w.; zamek wzniesiony ok. 1350 r.; w 1787 r. 

częściowo rozebrany, następnie przekazany gminie ewangelickiej; od 1844 r. 

magazyn; 

— Nowy Jasiniec – ruiny zamku, k. XIII w.; zamek powiększony na pocz. XIV w.; 

wielokrotnie zdobywany i palony (1410, 1414, 1433); w poł. XV w. odbudowany                         

i określany mianem wieŜy; gruntownie przebudowany w latach 1540-1565;                
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po 1773 r. przekazany ewangelikom; od 1846 r. do 1906 r. stopniowo popadał 

w ruinę; 1907-1908 odrestaurowany, 1929-1930 odgruzowany; 

— Papowo Biskupie gm. loco – ruiny zamku, k. XIII w.; siedziba komturów 

krzyŜackich w latach 1287-1421, później wójta krzyŜackiego; od 1458 r. 

w posiadaniu wojewody chełmińskiego, w latach 1502-1772 własność biskupstwa 

chełmińskiego; od XVII w. w ruinie; 

— Pokrzywno gm. Gruta – ruiny zamku, XIII/XIV w.; budowa murowanego zamku 

trwała od ok. 1279 do 1335 r.; w latach 1466-1772 mieściło się w nim starostwo 

polskie, w 1611 r. poŜar zniszczył kaplicę zamkową, a w 1657 r. Szwedzi zniszczyli 

zamek; w latach 1784-1800 podjęto rozbiórkę murów; 

— Radzyń Chełmiński – ruiny zamku, 2. poł. XIII w.; zamek wznoszony między 1276                  

a 1329 r.; rozebrany na przełomie XVIII/XIX w.; 

— Rogóźno gm. loco – ruiny zamku, XIII/XIV w.; budowa trwała od ok. 1275 r.; 

w rękach krzyŜackich zamek pozostawał do 1454 r., kiedy to przejął go Związek 

Pruski. 1628 r. zniszczony w czasie wojen szwedzkich, w 1686 r. był juŜ ruiną; 

— Świecie – ruiny zamku, poł. XIV w.; zamek wzniesiony ok. 1350 r.; po 1655 r. 

zniszczony przez Szwedów i stopniowo popadający w ruinę; w latach 1859, 1878, 

1902 i po 1970 r. konserwowany i częściowo zrekonstruowany; 

— Toruń – ruiny zamku, XIII-XIV w.; zamek wznoszony w latach 1255-1264;                              

w 2. poł. XIV w. na przedzamczu wzniesiono nowy gmach mieszczący                                 

m.in. refektarz; w latach 1422-1424 wzniesiono drugi młyn poniŜej gdaniska 

wybudowanego pod koniec XIII w.; w 1454 r. zamek zdobyty przez mieszczan 

toruńskich, następnie rozebrany; 

— Zamek Bierzgłowski gm. Łubianka – zachowany zamek, XIII-XIV w.; wzniesiony 

ok. 1260 r., rozbudowany ok. 1270 r.; w 1263 r. i 1277 r. oblegany przez Litwinów; 

w latach 1522, 1580 i 1590 powaŜne poŜary zamku, który podupadł przez to w ruinę; 

w 1769 r. odnowiony, po czym spustoszony przez konfederatów barskich; w 1782 r. 

kolejny poŜar; w 1860 r. odbudowany; w 1903 r. wraz z przyległymi dobrami nabyty 

został przez rząd pruski, a następnie zrekonstruowany wg wskazówek architekta 

i historyka sztuki, Konrada Steinbrechta; w 1921 r. własność Skarbu Państwa 

Polskiego; 1992 r. własność Kurii Biskupiej Diecezji Toruńskiej i dalsza przebudowa; 

 

Zamki królewskie i ksiąŜęce: 

— Kruszwica – ruiny zamku (Mysia WieŜa), 2. poł. XIV w.; zniszczony poŜarem                      

w 1519 r., następnie odbudowany i zapewne powiększony; zniszczony przez 
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Szwedów w latach 1655-1657; 1787 r. częściowa rozbiórka budynków;                             

1802 r. wzmocnienie zagroŜonej wieŜy, w 1867 r. odsłonięcie obwodu murów, 

splantowanie wzgórza i załoŜenie parku na terenie wzgórza zamkowego. W 1896 r. 

odnowienie i przystosowanie wieŜy do zwiedzania;  

— Pakość – relikty zamku, 2. poł. XIV w.; 1. poł. XV w. rozbudowa zamku o wieŜę 

bramną ze zwodzonym mostem; k. XV w. wzniesione kolejne skrzydło wzdłuŜ muru 

zach.; 1631 r. w jednym z zamkowych skrzydeł urządzony zostaje kościół p.w. św. 

Bonawentury, a reszta zabudowań zostaje przebudowana na klasztor reformatów; 

najbardziej czytelną pozostałością zamku jest dawna wieŜa bramna przekształcona 

w kościelną kaplicę; 

— Toruń-Dybów – wzniesiony w latach 1423-1425 przez Władysława Jagiełłę; do 1456 

r. będący siedzibą burgrabiego królewskiego; 

— Złotoria  gm. Lubicz – relikty zamku, poł. XIV w. 

 

Zamki biskupie: 

— RaciąŜek gm. loco – ruiny zamku biskupów włocławskich, wznoszonego od lat 

30. XIV w. do 1. poł. XVI w.; w latach 1582-1600 zamek został przebudowany;                         

w 2. poł. XVII w. zniszczony, a w k. XVIII w. prawie całkowicie rozebrany; 

— Starogród gm. Chełmno – relikty zamku biskupów chełmińskich; zamek wzniesiony 

w poł. XIII w. przez KrzyŜaków; po 1410 r. na pewien czas zajęty przez wojska króla 

Władysława Jagiełły; po raz kolejny w polskich rękach po wybuchu wojny 

trzynastoletniej w roku 1454; w 1479 r. siedziba starostów królewskich; w k. XV w. 

odbudowany ze zniszczeń wojennych; w 1505 r. powaŜnie uszkodzony w czasie 

wojen szwedzkich w wieku XVII; 1682-1693 odbudowa; do roku 1795 zamkowe 

ruiny zostały całkowicie rozebrane; 

— Wąbrzeźno – relikty zamku biskupów chełmińskich, 1. poł. XIV w.; zamek 

wzniesiony za bpa Hermana v. Prizna, wzmiankowany w 1321 r.; spalony w czasie 

wojny trzynastoletniej, następnie odbudowany, słuŜył jako rezydencja biskupów 

chełmińskich; w 1655 r. spalony przez wojska szwedzkie; od tego czasu w ruinie; 

— Włocławek – relikty zamku biskupów włocławskich, poł. XIV w.; zamek zniszczony 

przez KrzyŜaków w 1329 i 1332 r.; rozbudowany w 2. poł. XIV w. i XV w.; kolejne 

przebudowy w latach 1720-1738, oraz w 1762-1777; w 1818 r. przekazany na szkołę 

pijarów, a w 1858 r. częściowo przejęty przez biskupów; w 1861 r. gruntownie 

przebudowany o charakterze klasycystycznym; w 1920 r. spalony i odbudowany. 
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Zamki rycerskie: 

— Orle gm. Mrocza – ruiny zamku Orzelskich, XV w.; 

— Radziki DuŜe gm. Wąpielsk – ruiny zamku Radzikowskich wzniesionego w latach 

1435-1466; w 1510 r, zamek przebudowany; w czasie wojen szwedzkich uszkodzony, 

popada w ruinę; 

— Sadłowo gm.Rypin – ruiny zamku Anny, Ŝony Zbigniewa z Brzezia, wzniesionego 

w latach 70. XIV w.; w XV w zamek rozbudowany przez kasztelana Wojciecha;                         

po 29 sierpnia 1431 r. zamek częściowo zniszczony; w czasie wojny trzynastoletniej 

zajęty przez KrzyŜaków (1463-1464) i odzyskany w wyniku wygranej bitwy 

mazowieckiego pospolitego ruszenia; zniszczony w czasie potopu szwedzkiego; 

— Szubin – ruiny zamku Sędziwoja Pałuki, 2. poł. XIV w; w 1641 r. zamek 

przebudowany po poŜarze; w XVIII w. magnacka rezydencja; na pocz. XX w. 

rozebrany; 

— Wenecja gm. śnin – ruiny zamku Mikołaja z ChomiąŜy, k. XIV w.; między rokiem 

1411 a 1420 warownia spłonęła; w 1420 r. zamek kupiony przez arcybiskupa 

gnieźnieńskiego, Mikołaja Trąbę, i rozbudowany; w latach 1479-1480 częściowo 

rozebrany. 

 

Obiekty zabytkowe dawnej sztuki wojennej reprezentowane są na terenie 

województwa poprzez zespoły twierdz: 

— Fortyfikacje Rdzenia i pierścień zewnętrzny Twierdzy Toru ń, wznoszone 

w okresie od 1824 do 1914 r. i składające się m.in. z 7 duŜych fortów głównych 

i 8 pośrednich, oddalonych od śródmieścia o około 3-3,5 km; w ten sposób Toruń stał 

się twierdzą pruską I klasy, zaliczaną do największych w Europie; 

— Twierdza Grudziądz złoŜona z Cytadeli (1776-1778), pierścienia wewnętrznego 

(1889-1907) i linii zewnętrznej (do 1914); linię pierścienia fortów moŜna podzielić na 

kilka odcinków: Fortyfikacje Kępy Strzemięcińskiej, Fortyfikacje Południowego 

Frontu Nizinnego, Fortyfikacje Gór KsięŜych, Fort Dąb, Fortyfikacje Kępy 

Fortecznej; Dzieło rogowe cytadeli – Fort Kościuszki, Cytadela – Fort Mestwina; 

— Twierdza Chełmno – pierścień zewnętrzny (1900-1914); forty główne twierdzy 

Chełmno: Fort Watorowo, Fort Dorposz, Fort Małe Czyste, Fort Nałęcz Zachód, Fort 

Nałęcz Wschód, Fort Stolno, Fort Rybieniec, Fort Klamry; 

— zespoły koszar, z których najcenniejsze zachowały się w: Aleksandrowie Kujawskim 

(1899-1904), Brodnicy (4. ćw. XIX w.), Bydgoszczy (2. poł. XIX w), Chełmnie                 

(k. XVIII w. i XIX/XX w.), Grupie (k. XIX w.), Grudziądzu (k. XVIII w.), 
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Inowrocławiu (1906-1918), Nakle n/Notecią (1. poł.- k. XIX w.), Nowym Dworze 

(3. ćw. XIX w.), Świeciu (2. poł. XIX w.), Toruniu (1. poł. XIX-pocz. XX w.), 

Włocławku (ok. 1920). 

 7.5 Architektura sakralna  
 
a) Obiekty romańskie: 

— Inowrocław – kościół im. Najświętszej Marii Panny z przełomu XII/XIII w.;                 

w XV w. przedłuŜono prezbiterium, w k. XVIII w. odbudowano częściowo zawaloną 

wieŜę pd. i ponownie przebudowano prezbiterium; w 1834 r. poŜar świątyni, w latach 

1901-1902 rekonstrukcja wg projektu Juliusza Kothego, konserwatora zabytków 

prowincji poznańskiej (odtworzenie m.in. półkolistej apsydy); kolejna restauracja 

połączona z reromanizacją w latach 50. XX w. W obecnej bryle kościoła najbardziej 

autentycznymi częściami są przyziemie wieŜy południowej i północny mur nawy 

z płaskorzeźbami z przedstawiającymi groteskowe maski ludzkie i diabelskie, 

przedstawienia fantastycznych zwierząt i krzyŜy; 

— Kościelec Kujawski – kościół św. Małgorzaty z przełomu XII/XIII w.; 

— Kościelna Wieś – kościół św. Wawrzyńca, pierwotnie romański, prawdopodobnie                

z 2. połowy XII w., przedłuŜony w XIII w., powiększony o prezbiterium i zakrystię                

w 1. ćw. XV w., przebudowany m.in. w 1612 r. (okna i szczyt zachodni); 

— Kruszwica – kolegiata śś. Piotra i Pawła z 1120-1140 r., wzniesiona w stylu 

romańskim, później wielokrotnie przebudowywana; pierwotny romański kształt 

nadano jej w latach 1954-1956 w trakcie prac konserwatorskich pod kierunkiem                                  

prof. Jana Zachwatowicza; 

— Mogilno – klasztor i kościół pobenedyktyński, wg późniejszych przekazów 

fundowany przez Bolesława Śmiałego w 1065 r.; kościół zbudowany w poł. XI w., 

wielokrotnie przebudowywany (XIII, sklepienia XV-XVI, k. XVIII w.); z kościoła 

romańskiego zachowane mury prezbiterium wraz z absydą, części murów bocznych, 

dwa filary oraz relikwiarzowa krypta zachodnia, przekryta sklepieniem krzyŜowym, 

wspartym na jednym filarze; 

— Strzelno – Rotunda św. Prokopa to największa romańska świątynia w Polsce 

zbudowana na planie koła. Zapis o jej konsekracji datowany jest w kronikach Jana 

Długosza na 16.03.1133 r. Wykonana z ciosów kamiennych. Podczas przebudowy 

w XV w. włączona w zabudowania klasztoru norbertanek jako klasztorna furta, 

w 1812 r. przekształcona na magazyn. kościół paraf. p.w. Świętej Trójcy zbudowany 
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w latach 1174-1216 z fundacji Piotra Wszeborowica, rozbudowany w czasach 

późniejszych. 

 

b) Obiekty gotyckie: 

Kościoły gotyckie w układach urbanistycznych 

— Brodnica – kościół farny p.w. św. Katarzyny (1285 – rozpoczęcie budowy,                          

1320 – ukończenie budowy prezbiterium, ok. 1370 r. –  budowa korpusu nawowego                

i zasklepienie wnętrza); 

— Brześć Kujawski  – kościół p.w. św. Stanisława Biskupa zbudowany po 1332 r., 

powiększony w XV w.; 

— Bydgoszcz – zespół kościołów późnogotyckich – kościół parafialny p.w. śś. Mikołaja               

i Marcina, wybudowany w latach 1466-1502, (1555 – dobudowa kaplicy św. Anny, 

1605 – dobudowa kaplicy św. Szczepana, 1612 – dobudowa kaplicy św. Jana 

Ewangelisty, 1617 – dobudowa kaplicy śś. Fabiana i Sebastiana); kościół 

pobernardyński wzniesiony w latach 1545-1552; kościół p.w. Wniebowzięcia NMP 

(dawniej klarysek), zbudowany na miejscu drewnianego kościółka p.w. św. Ducha 

i szpitala w latach 1582-1642; 

— Chełmno – zespół kościołów – kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP (wzniesiony 

prawdopodobnie w dwóch fazach w latach 1280-1320), kościół pofranciszkański p.w. 

śś. Jakuba i Mikołaja (k. XIII-1. ćw. XIV w.), kościół podominikański pw. śś. Piotra 

i Pawła pierwotnie dwunawowy, przebudowany w XIV w. na trzynawowy, 

pocysterski zespół klasztorny, następnie benedyktynek z kościołem p.w. śś. Janów 

(budowany 3. ćw. XIII-pocz. XIV w.), kościół p.w. Świętego Ducha pierwotnie 

szpitalny (zbudowany w latach 1280-1290), kaplica św. Marcina; 

— ChełmŜa – konkatedra p.w. Świętej Trójcy wznoszona etapami od 1251 r. do 2. ćw. 

XIV w.; 

— Golub – kościół farny p.w. św. Katarzyny (ok. 1293 - prezbiterium, 1320-1350 – 

nawa i wieŜa), niszczony przez liczne poŜary (1414, XVI, 1689); 

— Grudziądz – kościół farny p.w. św. Mikołaja (l. 90. XIII w. – prezbiterium;                        

1341 – rozpoczęcie wznoszenia korpusu; XV w. – podwyŜszenie i zasklepienie nawy; 

kościół p.w. Świętego Ducha zbudowany w XIII w. jako świątynia dla chorych; 

— Koronowo – kościół parafialny p.w. św. Andrzeja wzniesiony w latach 1382-1396, 

przebudowany w 1599 r. z zachowaniem murów wcześniejszych; 
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— Nowe – kościół farny p.w. św. Mateusza z ok. poł. XIV w. (ok. 1400 – sklepienia 

prezbiterium, k. XV w. – szczyt zachodni); kościół pofranciszkański z początku                   

i 2. poł. XIV w.; 

— Świecie – kościół farny p.w. św. Stanisława zaczęto wznosić w 2. poł. XIV w. 

(prezbiterium), w latach 1470-1480 wzniesiono korpus kościoła; 

— Toruń – kościół farny, ob. katedra p.w. śś. Janów (ok. 1300, poł. XIV w. – nawa 

główna i boczne, 1475-1480 – dobudowa bocznych kaplic, ok. 1480 – wieŜa);             

kościół pofranciszkański p.w. Wniebowzięcia NMP (1. poł. XIII w.,                                                

2. poł. XIV w. – gruntowna przebudowa); kościół farny dla Nowego Miasta Torunia 

p.w. św. Jakuba (1309-1350); relikty kościóła św. Mikołaja wzniesionego w 1334, 

rozebranego w 1. połowie XIX w.;    

— Włocławek – kościół p.w. św. Witalisa wzniesiony ok. 1330 r.; katedra                                

p.w. Wniebowzięcia NMP wzniesiona na przełomie XIV/XV w., konsekrowana                    

w 1411 r.; późnogotycki kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela z 1. pol. XVI w. 

 

Kościoły gotyckie wiejskie 

— Gm. Aleksandrów Kujawski 

Grabie – kościół par. p.w. św. Wacława, poł. XIV, 2. poł. XVI, 1930; 
SłuŜewo – kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1560; 

 
— Gm. Bądkowo 

Bądkowo- kościół par. p.w. św. Mateusza, 1312, 1917-1920; 
 
— Gm. Bobrowo 

Bobrowo – kościół par. p.w. św. Jakuba Apostoła, XIII/XIV, wieŜa 1755; 
Brudzawy – kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła, XIV, 1645; 
Kruszyny – kościół par. p.w. św. Mikołaja Bpa, 1. poł.  XIV; 
NieŜywięć – kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1. poł. XIV, 1609; 

 
— Gm. Brodnica 

Cielęta – kościół par. p.w. św. Mikołaja, 1. poł. XIV, 1783; 
Gorczenica – kościół par. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Św., pocz. XIV, XIX, 1921; 
Szczuka – kościół par. p.w. ss. Fabiana i Sebastiana, 1. poł. XIV, 1882; 
 

— Gm. ChełmŜa  

Dźwierzno – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, ok. 1300, XVIII, 1864; 
Grzywna – kościół par. p.w. św. Katarzyny, XIII/XIV;  
Kiełbasin – kościół par. p.w. Narodzenia NMP, XIV; 
Nawra –  kościół par. p.w. św. Katarzyny, XIV, XVII; 
Zajączkowo – ruiny kościoła, ok. 1300; 
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— Gm. Ciechocin 

Ciechocin – kościół par. p.w. św. Małgorzaty, XIV, XVIII, 1851; 
 
— Gm. Czernikowo 

Czernikowo – kościół par. p.w. św. Bartłomieja, XIII/XIV, XVII; 
 
 
— Gm. Dąbrowa Chełmińska 

Ostromecko – kościół par. p.w. św. Mikołaja, 2. poł. XV, 1765; 
 
— Gm. Dębowa Łąka 

Dębowa Łąka – kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XIV; 
Kurkocin – kościół par. p.w. św. Bartłomieja, XIV; 
Niedźwiedź – kościół p.w. św. Jerzego, XIII-XIV; 
Wielkie Radowiska – kościół par. p.w. św. Jakuba, XIV, 1580, k. XVIII; 

 
— Gm. Golub Dobrzyń 

Wrocki – kościół par. p.w. św. Marcina, XIII/XIV; 
 
— Gm. Gruta 

Dąbrówka Królewska – kościół par. p.w. św. Jakuba, XIV, XVII; 
Gruta – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV, 1670; 
Okonin – kościół par. p.w. śś. Kosmy i Damiana, 1. poł. XIV; 

 
— Gm. Jabłonowo Pomorskie 

Lembarg – kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1 poł. XIV, 1507, 1700, k. XIX; 
PłowęŜ – kościół par. p.w. św. Małgorzaty, k. XIII, 1649, 1817-1820; 

 
— Gm. Janikowo 

Janikowo – Ostrowo - kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1460; 
Trl ąg – kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XV/XVI; 

 
— Gm. JeŜewo 

JeŜewo – zespół kościoła par. p.w. Trójcy Św., XV-XX; 
 
— Gm. Kijewo Królewskie 

Kijewo Królewskie – kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, XIV, XVII; 
Trzebcz Szlachecki – kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV, XIX; 

 
— Gm. Kowalewo Pomorskie 

Chełmnie –  kościół par. p.w. św. Bartłomieja, pocz. XIV; 
Pluskowęsy – kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XIV; 
Wielka Łąka  –  kościół par. p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty, XIII/XIV, 1861-1863; 

 
— Gm. Kruszwica 

Ostrowo nad Gopłem – kościół par. p.w. św. Mateusza, XIV, 1720; 
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— Gm. KsiąŜki 

Łopatki – kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, 2. ćw. XIV, 1865-1867; 
 
— Gm. Lisewo 

Lisewo – kościół par. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa, k. XIII, XVI; 
 
— Gm. Lubicz 

Grębocin –  kościół d. ewangelicki, ob. nieuŜytkowany, XIV wieŜa, 1687 nawa; 
Gronowo  – kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIV, XVII/XVIII; 
Rogowo – kościół par. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa, ok. 1300; 

 
— Gm. Łasin 

Szczepanki – kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, XIV, 1610, 1700;  
Szynwałd – kościół par. p.w. Narodzenia NMP, 1. poł. XIV, k. XVI; 

 
— Gm. Łubianka 

Bierzgłowo – kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV, XVIII; 
Przeczno – kościół fil. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa, 1300; 

 
— Gm. Łysomice 

Gostkowo – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, XIII/XIV, 1925; 
Papowo Toruńskie – kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIII/XIV;  
Świerczynki – kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1. poł. XIV, XVI; 

 
— Gm. Mogilno 

Gębice – kościół par. p.w. św. Mateusza, XV/XVI; 
Kwieciszewo –  kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, XV/XVI; 

 
— Gm. Osiek 

Osiek – kościół par. p.w. Najśw. Marii Panny, XIV/XV, 1796; 
Strzygi – kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, XIV, XVII; 

 
— Gm. Papowo Biskupie 

Papowo Biskupie – kościół par. p.w. św. Mikołaja (wieŜa i kaplica), ok. 1300,   
XVIII; 

 
— Gm. PłuŜnica 

Błędowo – kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, pocz. XIV, 1923-1924; 
Nowa Wieś Królewska – kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XIII/XIV; 
Płuźnica – kościół p.w. św. Małgorzaty, k. XIV; 

 
— Gm. Radomin 

Płonne –  kościół par. p.w. św. Jakuba, 1. poł. XIV;  
Radomin – kościół par. p.w. św. Mikołaja, XIV, XVIII/XIX; 
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— Gm. Rogóźno 

Gubiny - kościół fil. p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa św., 1. poł. XIV, 1732-1733; 
Rogóźno - kościół par. p.w. św. Wojciecha, pocz. XIV, XVIII; 

 
— Gm. Stolno 

Sarnowo – kościół par. p.w. św. Marcina, XIV, XX; 
Wabcz – kościół par. p.w. św. Bartłomieja, pocz. XIV, 1706; 
Wielkie Czyste – kościół par. p.w. św. Katarzyny, 3. ćw. XIII, 1877, 1925; 

 
— Gm. Toruń 

Toruń – Kaszczorek – kościół par. p.w. Świętego KrzyŜa, XIV; 
 
— Gm. Unisław 

Grzybno – kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, XIII/XIV; 
 
— Gm. Wąbrzeźno 

Orzechowo – kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, XIII, 1685; 
Ryńsk – kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, pocz. XIV, 1608; 
Zieleń – kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, XIV, XV; 

 
— Gm. Wąpielsk 

Radziki DuŜe – kościół par. p.w. św. Katarzyny, 2. poł. XIV; 
 
— Gm. Zbiczno 

śmijewo – kościół par. p.w. św. Jakuba, ok. 1330, 1935; 
 
— gm. Zławieś Wielka 

Czarnowo – kościół par. p.w. św. Marcina, XIII/XIV, XVIII; 
 
— Gm. śnin 

Cerekwica – kościół par. p.w. św. Mikołaja, k. XV; 
 

c) Obiekty nowoŜytne: 

— Bysławek gm. Lubiewo – klasztor załoŜony w 1602 r. z przekształconego dworu; 

pierwotnie naleŜał do benedyktynek z Chełmna, w 1851 r. przejęty przez Siostry 

Miłosierdzia św. Wincentego'a Paulo; 

— Grudziądz –  kościół pojezuicki p.w. św. Franciszka Ksawerego, wzniesiony 

w latach 1648-1715; klasztor benedyktynek - obecnie siedziba muzeum, zbudowany 

w latach 1728-1731; 

— Kcynia – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP wzniesiony przed 1787 r.; 

klasztor pierwotnie drewniany wzniesiony ok. 1612 r., spalony w 1778 r., 

odbudowany przed 1787 r.; kruŜganek odpustowy – tzw. Kalwaria; 
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— Nieszawa – kościół i klasztor franciszkanów, klasztor wzniesiony w 1635 r., 

przedłuŜony w 1666 r.; po poŜarze w 1729 r. odbudowany w latach 1735-1763; 

— Markowice gm. Strzelno – zespół klasztorny karmelitów trzewiczkowych (obecnie 

Misjonarzy Oblatów); kościół zbudowany w 1710 r., wieŜa dobudowana w latach 

1754-1764, w 1777 r. przeorientowany; klasztor zbudowany w latach 1767-1774; 

— Obory gm. Zbójno – zespół klasztorny karmelitów trzewiczkowych z kościołem 

wzniesionym w latach 1694-1753 i klasztorem z lat 1741-1753; 

— Pakość – zespół kościoła i klasztoru franciszkanów z Kalwarią wytyczoną w 1628 r. 

złoŜoną z 25 kaplic wznoszonych od XVII do XIX w.; kościół parafialny                            

p.w. św. Bonawentury zbudowany po 1656 r. na terenie dawnego zamku, którego 

wieŜę przebudowano w 1680 r. na kaplicę Matki Boskiej Pakoskiej, rozbudowany 

w latach 1763-1769 (wydłuŜenie prezbiterium) wg projektów architekta Józefa 

Zydligera z Oliwy; 

— Rywałd gm. Radzyń Chełmiński – zespół klasztorny OO Kapucynów; kościół 

wzniesiony w latach 1689-1733; w 1748 r. z Warszawy sprowadzono kapucynów, dla 

których rozpoczęto budowę klasztoru; zakon skasowano w 1823 r.; kapucyni wrócili 

do Rywałdu w 1947 r.; 

— Skępe – zespół klasztorny OO Bernardynów; kościół parafialny p.w. Zwiastowania 

NMP wzniesiony w latach 1508-1510 wg projektu bernardyna o. Bartłomieja; 

w 1616 r. przedłuŜenie prezbiterium; 1622 – gruntowna restauracja, 1746-1749 

przebudowa wieŜy; 1767 – barokizacja; klasztor wzniesiony w analogicznym okresie 

co kościół, rozbudowany w XVII i XVIII w., przebudowany w latach 1919-1929; 

— Świecie – zespół klasztoru pobernardyńskiego z 1624 r. z kościołem klasztornym                 

p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP wzniesionym w latach 1692-1720; 

— Topolno gm. Pruszcz – kościół paraf. p.w. Nawiedzenia NMP zbudowany w latach 

1681-1683, do kasaty w 1811 r. w posiadaniu paulinów sprowadzonych 

z Częstochowy w 1685 r.; 

— Toruń – kościół p.w. św. Ducha, pierwotnie staromiejski zbór ewangelicki, od    

1945 r. w posiadaniu zakonu jezuitów, wybudowany jako obiekt bezwieŜowy 

w latach 1754-1756 wg projektu berlińskiego architekta Andrzeja Adama; projekt 

skorygowany przez Efraima Schroegera, w 1898 r. dobudowana wieŜa wg projektu  

Hartunga; zespół klasztorny reformatów na Podgórzu XVII-XVIII w.; 

— Trutowo gm. Kikół – kościół i klasztor karmelitów wybudowane w 2. ćw. XVIII w.; 
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— Włocławek – kościół i klasztor franciszkanów-reformatów wzniesiony w latach  

1639-1644 (1735 – nadbudowa klasztoru); kościół parafialny p.w. Wszystkich 

Świętych wybudowany w 1639 r. (1764-1775 wystawienie 2 wieŜyczek); 

— Zamarte gm. Kamień Krajeński – pobernardyński zespół klasztorny złoŜony 

z kościoła p.w. Narodzenia NMP wzniesionego w latach 1767-1772 (wieŜa 

dobudowana w latach 1776-1779) i klasztoru wzniesionego w latach 1752-1755; 

 

d) Obiekty XIX- i XX-wieczne: 

— Bydgoszcz – kościół jezuitów p.w. św. Andrzeja Boboli wzniesiony w latach 1900-

1903 wg projektu H. Seelinga, w miejscu zamku; kościół p.w. Świętej Trójcy 

zbudowany z całym zespołem parafialnym wg projektu Rogera Sławskiego w latach 

1910-1912 ze składek społeczności polskiej; kościół pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa zbudowany w latach 1910-1912 przez Niemców-katolików jako pewnego 

rodzaju odpowiedź na wznoszony równocześnie kościół p.w. Św. Trójcy; kościół p.w. 

śś. Piotra i Pawła zbudowany w latach 1872-1878 wg projektu arch. Fryderyka 

W. Adlera, jako ewangelicki (do 1945), w stylu eklektycznego neogotyku 

z elementami romanizującymi; kościół p.w. św. Wincentego a’Paulo (bazylika 

mniejsza) zbudowany w latach 1925-1937 jako wotum dziękczynne za powrót 

Pomorza do Macierzy; 

— Ciechocinek – neogotycki kościół p.w. śś. Piotra i Pawła zbudowany w latach            

1873-1884  wg projektu budowniczego Edwarda Cichockiego; 

— Inowrocław – kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, 1900; 

— Izbica Kujawska gm. loco – kościół ewangelicki, ul. Narutowicza 4, k. XIX; 

— Jabłonowo-Zamek – neogotycki kościół zbudowany w latach 1859-1865 wg 

projektu Augusta Stülera, z sąsiadującą z nim kostnicą z 4. ćw. XIX w. o skromnych 

cechach neogotyckich; 

— Koneck gm. loco – kościół par. p.w. św. Prokopa, 1902; 

— Lubraniec gm. loco – kościół par. p.w. MB Szkaplerznej, 1906; 

— Potulice gm. Nakło nad Notecią – późnoklasycystyczny kościół wybudowany 

w 1868 r. jako kaplica; 

— Szpetal Górny gm. Fabianki – klasycystyczny kościół p.w. św. Józefa autorstwa 

H. Szpilowskiego,  wzniesiony w latach 1808-1809; 

— Witowo gm. Bytoń – kościół par. p.w. św. Andrzeja Apostoła, 1899-1903; 

— Włocławek – kościół ewangelicko-augsburski 1884; kościół par. p.w. św. Stanisława, 

1927; 
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— Toruń – kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy, ob. siedziba fundacji Tumult, 1824; 

kościół garnizonowy p.w. św. Katarzyny w Toruniu, wzniesiony w latach 1894-1897 

wg projektu Schönhalsa jako kościół garnizonowy ewangelicki, w 1920 r. ponownie 

konsekrowany jako kościół garnizonowy katolicki; kościół ewangelicki p.w. św. 

Jerzego, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Zwycięskiej, 1905-1907; kościół ewangelicki 

p.w. św. Szczepana, 1902-1904; kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla, 

wybudowany wg projektu Ulatowskiego, 1930; 

 

e) Kościoły drewniane:  

— Czamaninek gm. Topólka – kaplica p.w. św. Hieronima, zbudowana w 1773 r. przez 

mistrza ciesielskiego Bogusława Rogowskiego, w konstrukcji zrębowej; 

— Czarne gm. Wielgie – klasycystyczny kościół p.w. św. Michała Archanioła, 

wzniesiony w 1873 r. w konstrukcji zrębowej; 

— Gąsawa gm. loco – kościół p.w. św. Mikołaja, modrzewiowy, zrębowo-szkieletowy, 

zbudowany ok. 1625 r. przez kanoników regularnych z Trzemeszna; 

— GrąŜawy gm. Bartniczka – kościół p.w. św. Marcina zbudowany przed 1763 r. na 

miejscu kaplicy spalonej w 1752r.; 

— Grochowalsk gm. Dobrzyń nad Wisłą – kościół par. p.w. Świętego KrzyŜa, drewn., 

1784; 

— Liszkowo gm. Rojewo – kościół p.w. św. Anny z 1713 r. oraz dzwonnica z poł. 

XIX w.; 

— Młyniec gm. Lubicz – kościół par. p.w. św. Ignacego Loyoli,  1. poł. XVIII; 

— Ostrowite gm. Lipno – kościół p.w. św. Mateusza z XVIII w.; 

— Przypust gm. Waganiec – kościół filialny p.w. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny, 

przeniesiony z Nowogrodu koło Golubia-Dobrzynia przed 1779 r., w konstrukcji 

zrębowej; 

— Radoszki gm. Bartniczka – kościół p.w. śś. Wawrzyńca i Mikołaja wybudowany 

w 1717 r. Siedlimowo; 

— Straszewo gm. Koneck – kościół par. p.w. św. Marcina, drewn., 1780; 

— Szembruk gm. Rogóźno – kościół p.w. św. Bartłomieja wzniesiony w latach            

1715-1716, w konstrukcji zrębowej; 

— Wielgie gm. loco – kościół p.w. św. Wawrzyńca z XVIII w.; 

— Włóki  gm. Dobrcz – kościół p.w. św. Marii Magdaleny wzniesiony w 1699 r. przez 

cystersów, w konstrukcji zrębowej, z wieŜą w konstrukcji słupowo-ramowej i kruchtą                          

w konstrukcji szkieletowej; 
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— Wylatowo gm. Mogilno – kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z XVIII w.; 

— Zakrzewo gm. loco – kościół i klasztor w Zakrzewie wzniesiony w 1745 r.; 

— śołędowo gm.Osielsko – kościół p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego z 1715 r.; 

 

f) Kościoły szachulcowe  

— Cerkwica DuŜa gm. Kamień Krajeński – kościół p.w. św. Wojciecha z XVIII w.; 

— Kokocko gm. Unisław – dawny zbór ewangelicki z 1829 r., ob. kościół filialny p.w. 

Niepokalanego Serca NMP; 

— Pędzewo gm. Zławieś Wielka – kaplica ewangelicka, ob. kościół filialny rzym.-kat., 

2. poł. XIX w.; 

— Sypniewo gm. Więcbork – kościół z 1781 r.; 

— Wielowicz gm. Sośno – kościół z przełomu XVIII/XIX w.; 

 

g) Synagogi i boŜnice 

— Bydgoszcz-Fordon – synagoga, 3. ćw. XVIII; 

— Izbica Kujawska – boŜnica, poł. XIX; 

— Lubraniec – boŜnica, k. XVIII; 

— Radzyń Chełmiński – boŜnica, ob. dom mieszkalny, k. XIX w. 

 7.6 Zabytki techniki 
 

Zabytki techniki województwa kujawsko-pomorskiego w przewaŜającej części 

reprezentują techniczne zaplecze rozwoju gospodarczego tych ziem w okresie rozbiorów. 

Obok typowych obiektów technicznych, jak młyny, tartaki, załoŜenia folwarczne                      

ze swoją małą infrastrukturą gospodarczą, zachowały się tutaj równieŜ dzieła 

wykraczające ponad wymiar lokalny: 

— Kanał Bydgoski łączący Noteć z Brdą w Bydgoszczy (1773-1774, 1908-1915), 

tworzony przez szlak wodny z urządzeniami hydrotechnicznymi (9 śluz, 1 jaz), 6 

budynków maszynowni, 2 budynki sterowni, 3 budynki obsługi, 5 budynków 

mieszkalnych („dom śluzowego”), zespół Śluzy Miejskiej Nr 2 w Bydgoszczy            

(1908-1912), w skład której wchodzi śluza, 3 budynki maszynowni, budynek 

sterowni i dom śluzowego, 

— zespół tęŜni przy warzelni soli w Ciechocinku: tęŜnia I, ob. nr 3 (1824-28), 

wzniesiona wg proj. Jakuba Graffa przez budowniczego Karola Knake; tęŜnia II, 

(1824-1828) wg proj. Jakuba Graffa, przez budowniczego Karola Knake, magazyn 

solny, ob. obudowa źródła solankowego nr 17 (1836); tęŜnia III, ob. nr 1 (1859), 
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— rozbudowana sieć kolejki wąskotorowej łącząca dość licznie powstające w 2. poł. 

XIX w. cukrownie z siecią kolei krajowych (np. wąskotorowa linia śnińskiej Kolei 

Powiatowej, wybudowanej w k. XIX w. na uŜytek cukrowni w śninie). 

 

WyróŜnikiem historycznego krajobrazu przemysłowego województwa są obiekty 

przemysłowe i gospodarcze, takie jak cukrownie, gorzelnie, browary, wieŜe ciśnień, 

rzeźnie, gazownie czy teŜ obiekty związane z koleją. Na uwagę zasługują tu przede 

wszystkim: 

 
— Aleksandrów Kujawski – zespół dworca kolejowego, ul. Wojska Polskiego, 2. poł. 

XIX; 

— Bydgoszcz – elementy zespołu Wyspy Młyńskiej: kaszarnia 1898;  turbinownia 1923; 

młyn 1849-1851; wodociągowa wieŜa ciśnień, ul. Filarecka, 1899-1900; zespół 

budynków stacji wodociągów „Las Gdański”, 1900; stara octownia, ul.Trybunalska 2, 

2. poł. XIX; 

— ChełmŜa – cukrownia (ul. Bydgoska) z 1. ćw. XX w.; zespół zabudowań dworca 

kolejowego (1. ćw. XX w.), w skład którego wchodzą m.in. budynek główny, 

budynek gospodarczy, budynek spedycji, 4 magazyny kolejowe, nastawnia, 

posterunek kolejowy, waga wagonowa (4. ćw. XIX w.), warsztat oraz 2 wieŜe ciśnień 

(k. XIX w. i 1. ćw. XX w.), ponadto 12 domów; miejska wieŜa ciśnień 

(ul. Paderewskiego) z ok. XIX/XX w.; zespół gazowni, w skład którego wchodzą: 

budynek główny gazowni z 4. ćw. XIX w. i budynek biurowy z 1. ćw. XX w. oraz 

dom przy gazowni; budynki gospodarcze przy tartaku z 4. ćw. XIX w. i z pocz. XX 

w.; 

— Ciechocinek – zespół dworca kolejowego, ul. Kopernika 2-4, 1870, 1901-1902; 

— Grudziądz – zespół fabryki maszyn A. Ventzki,  XIX/XX w.; 

— Inowrocław – neoklasycystyczny dworzec kolejowy, z początku XX w.; 

— Kcynia – wodociągowa wieŜa ciśnień z 3. ćw. XIX w.; budynek rzeźni z pocz. 

XX w.; dwa budynki młynów z lat 20. i  30. XX w.; magazyn z k. XIX w.; 

— Koronowo – zespół dworca kolejowego z pocz. XX w. z budynkiem dworca                        

i 2 domami pracowniczymi; stalowy most nad Brdą z 1894-1895 r., w pd. części 

miasta; dwa zespoły młyńskie z k. XIX i pocz. XX w.; nieczynny szachulcowy młyn 

wodny z przełomu XVIII/XIX w.; pozostałości po cegielniach – dwa budynki 

z 2. poł. XIX w. i z 1921 r.; zespół rzeźni, na który składają się 2 budynki, w tym 

dom administracyjny; budynek elektrowni z ok. 1910 r.; 
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— Kruszwica – zespół wodociągów – wodociągowa wieŜa ciśnień z 1934 r., budynek 

hali pomp z 1943 r., budynek administracyjny z 1934 r.; zespół rzeźni 

(ul. Powstańców Wielkopolskich) – budynek rzeźni z 1897-1903 r., budynek 

administracyjny z 1902-1903 r.; budynek mleczarni z lat 30-tych XX w.; 

— Legbąd -Fojutowo – akwedukt na kanale Brdy z lat 1847-1848; 

— Mogilno – zespół dworca kolejowego z k. XIX w., w skład którego wchodzi budynek 

główny, wodociągowa wieŜa ciśnień, 3 domy pracownicze, budynek gospodarczy 

i magazyn; młyn z ok. 1880 r.; 

— Ostromecko – zespół dworca kolejowego z przełomu XIX/XX w.: budynek dworca, 

budynek przydworcowy, 2 domy pracownicze; zespół wytwórni wód stołowych: 

budynek produkcyjny z 1892 r. i budynek administracyjno-mieszkalny z ok. 1884 r.; 

— Pakość – wodociągowa wieŜa ciśnień z pocz. XX w.; gazownia z 1906 r.; zespół 

młyna: młyn pierwotnie motorowy, później elektryczny, z pocz. XX w., dom 

młynarza z 1868 r., gruntownie przebudowany w 1890 r.; młyn wodny z 2. poł. 

XIX w. ; 

— Strzelno – rzeźnia z 1889 r., przebudowana w 1901 r.; spichlerz z pocz. XX w.; 

wodociągowa wieŜa ciśnień z 1910 r.; młyn parowy (obecnie elektryczny) z 1908 r.; 

— Świecie – budynek browaru z przełomu XIX/XX w.; rzeźnia z 1891 r.; 

— Toruń – most kolejowy z 1873 r.; most drogowy  budowany w latach 1927-1932, 

powstał z elementów rozebranego mostu wiślanego w miejscowości Opalenie koło 

Kwidzyna; górny młyn zamkowy (ul. Przedzamcze) z XIII w., przebudowany 

w XIX w.; młyn garbarni (ul. Przedzamcze 6b) z XIV w., XVII/XVIII w.; zbiornik 

gazu, ob. planetarium miejskie (ul. Franciszkańska) z lat 80. XIX w.; zespół 

wodociągów „Stare Bielany”; 1892-1894; zespół dworca kolejowego z 1873 r.;  

zespół odlewni Ŝelaza i stali (d. fabryki maszyn „Born i Schutze”) 1898-1923 r.; 

rozgłośnia Polskiego Radia wzniesiona wg projektu A. Dygata; budynek przystani 

wioślarskiej z lat 30. XX w.; zespół lokomotywowni Toruń Kluczyki l. 30. XX w.; 

— Włocławek – budynki fabryki maszyn, ul. Kilińskiego 5, 1893; fabryka fajansu, 

ul. Kościuszki 14, 2. poł. XIX; młyn parowy L. Sterna, 1907-1909; zespół browaru 

Bojanczyka, 1832-1878; cegielnia Bojańczyka, 1883-1903; 

— śnin – zespół dworca kolejowego, w którego skład wchodzą: budynek główny                     

z k. XIXw., wodociągowa wieŜa ciśnień z przełomu XIX/XXw., 3 domy pracownicze 

z pocz. XX w.; zespół dworca kolejki wąskotorowej, w skład którego wchodzą: 

dworzec z pocz. XX w., lokomotywownia z k. XIX w.; browar z przełomu 
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XIX/XX w.; cukrownia z przełomu XIX/XX w.; mleczarnia z 1887 r.; młyn                    

z k. XIX w. 

 

Budowle hydrotechniczne: 

— Grudziądz – Rów Hermana i Kanał Trynki, drewniane wodociągi; 

— Toruń – Struga Toruńska, XIII w. 

Do bardziej interesujących w dziedzinie komunikacji zaliczyć moŜna: brukowany 

trakt leśny Tleń-Osie, tzw. „Trakt Napoleoński” z 1807 r. 
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8. OCENA STANU ZACHOWANIA ZABYTKÓW  
    W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 
 

Szczegółowej oceny stanu zachowania zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego dokonano w opracowanym w 2004 roku „Raporcie o stanie zachowania 

zabytków nieruchomych województwa kujawsko-pomorskiego”, który został 

sporządzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu na potrzeby 

ówczesnego Ministerstwa Kultury. Raport powstał w celu ustalenia faktycznej liczby 

zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, wraz z określeniem ich stanu 

zachowania i struktury własnościowej. Określił obiekty najbardziej zagroŜone 

(drewniane, przemysłowe, militarne), przyczyny złej kondycji określonych grup 

zabytków. Zwrócił uwagę na konieczność dalszych regulacji prawnych, a szczególnie 

dotyczących prawa własności, finansowania prac w likwidowanych zakładach 

przemysłowych czy nieprzydatnych dla celów wojskowych dziełach obronnych (forty), 

dofinansowania prac w obiektach stanowiących własność prywatną. Określił najpilniejsze 

zadania dla słuŜb konserwatorskich, w szczególności: 

— uporządkowanie rejestru zabytków, sprecyzowania wpisów urbanistycznych                      

do rejestru zabytków, 

— wyznaczenie granic i zakresu ochrony, opracowania studiów historyczno-

urbanistycznych i rozszerzenie stref ochrony konserwatorskiej, szczególnie w tych 

miejscowościach, gdzie wygasły plany zagospodarowania przestrzennego, 

— uzupełnienie ewidencji dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków (nieruchomych 

i ruchomych) oraz weryfikacja kart ewidencyjnych z lat 70. i 80., 

— uczestnictwo w tworzeniu projektów rozwoju regionalnego, wskazał konieczność 

promowania zagadnień dziedzictwa i zwiększenia współpracy wojewódzkich 

konserwatorów zabytków z władzami samorządowymi. 

Czas, jaki upłynął od chwili ukazania się Raportu, niewiele zmienił w ogólnej 

charakterystyce stanu zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego regionu. Stanowić 

więc on moŜe nadal podstawę do analizy zachowania zabytkowych obiektów. 

Stan zachowania i stopień zagroŜenia poszczególnych obiektów nieruchomych 

jest zróŜnicowany. 

Z kilkunastu wielkoobszarowych załoŜeń miejskich tylko Toruń i Chełmno 

zachowały niezmienione rozplanowanie ulic i dróg oraz historyczną zabudowę niemal                  

w całości. W dziesięciu miejscowościach zachowało się niezmienione rozplanowanie          

ulic i dróg z częściową wymianą dawnej zabudowy na nową, z czego najwyŜszy stopień 
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zachowania zabytkowej zabudowy ma Koronowo i Kruszwica, najniŜszy zaś Rypin                    

i Brześć Kujawski oraz Radziejów. Miasta takie jak Nieszawa, Brodnica, Golub-

Dobrzyń, Grudziądz czy Włocławek mają zabudowę historyczną zachowaną w ok. 75%. 

Do miast, które posiadają zmienione rozplanowanie ulic i dróg oraz zachowaną tylko 

częściowo historyczną zabudowę, naleŜy Bydgoszcz, Nowe, Tuchola i Łabiszyn. 

Podstawowym aspektem konserwatorskiej polityki w załoŜeniach miejskich 

województwa kujawsko-pomorskiego jest potrzeba zachowania historycznej architektury, 

zarówno zespołów staromiejskich jak i przedmieść. Te ostatnie naraŜone są w ostatnim 

czasie na permanentne zmiany architektoniczno-urbanistyczne kreowane w głównej 

mierze przez dynamicznych inwestorów, co nie stoi w sprzeczności z polityką gmin 

miejskich. NaleŜy zwrócić uwagę na architektoniczne zharmonizowane z historyczną 

substancją współczesnych uzupełnienień bloków zabudowy. Niewłaściwe, nowoczesne 

uzupełnienia zabudowy mogą deprecjonować historyczną architekturę i doprowadzić do 

nieodwracalnych  zmian w wyglądzie architektury miejskiej. W ostatnich latach daje się 

zauwaŜyć wzmoŜone przywracanie historycznych kamiennych nawierzchni ulic i placów 

miejskich. NaleŜy kontynuować ten proces pod nadzorem konserwatorskim. 

Obecnie ochroną załoŜeń urbanistycznych jest wpis do rejestru zabytków, zapisy 

ochrony zasobów kulturowych zawarte w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego (w większości przypadków tylko dla części obszarów miejskich),                    

jak równieŜ w studiach uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.                     

Brak aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzi                   

do spontanicznego i chaotycznego sposobu gospodarowania przestrzenią urbanistyczną. 

Wymaga to monitorowania oraz aktywnego włączenia słuŜb ochrony konserwatorskiej do 

procesów związanych z lokalizacją nowej zabudowy. Z uwagi na zintensyfikowany 

proces inwestycyjno-budowlany w zabudowie miejskiej, wymagane jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na kontrole konserwatorskie całego procesu, począwszy od stadium 

projektu, a skończywszy na realizacji inwestycji. Ciągłe zmiany właścicieli   

i inwestorów, zaleŜne od zmiennej sytuacji gospodarczej, stanowią w oczywisty sposób 

realne zagroŜenie dla zachowania substancji zabytkowej. Jest to czytelne zwłaszcza                     

w permanentnych przebudowach, remontach, modernizacjach i adaptacjach obiektów                

do bieŜących, krótkotrwałych funkcji. Aktualna polityka gminna, nastawiona na 

pozyskanie inwestorów, zarówno lokalnych jak i strategicznych, dla obszarów miejskich, 

powoduje, iŜ forsowane przez nich inwestycje prowadzą do stopniowego zacierania 

róŜnic występujących w urbanistyce, architekturze, w formach skali zabudowy, detalu. 

Powoduje to niepoŜądaną unifikację obszarów urbanistycznych. 
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Uporządkowany system administracyjno-kompetencyjny kościoła pozwala na 

sprawne, konsekwentne i rzeczowe dysponowanie i zarządzanie zabytkowymi obiektami 

będącymi w jego posiadaniu. Stąd teŜ kategorię zabytków sakralnych wyraźnie 

charakteryzuje wysoki procent dobrze funkcjonujących obiektów. Polityka 

konserwatorska znajduje zrozumienie w środowisku duchowieństwa, czego dowodem 

jest zakrojona na szeroką skalę współpraca konserwatorskiej słuŜby państwowej                        

z diecezjalnymi konserwatorami zabytków. Szczególne nastawienie w tym 

współdziałaniu na pobudzenie wśród uŜytkowników świadomości zarządzania 

sakralnymi obiektami o wielowiekowej tradycji, jest gwarancją właściwego                              

i poprawnego sposobu obchodzenia się z zabytkiem sakralnym. Pomimo tego, 

zauwaŜalnym procesem jest wprowadzanie współczesnych technologii i materiałów                   

do wnętrz świątyń oraz ich otoczenia. Efektem tego staje się niekiedy utrata 

autentyczności i oryginalności tych obiektów. 

Spośród zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków                        

w województwie, ok. 36% nie wymaga Ŝadnych zabiegów konserwatorskich, 49% 

wymaga oddrzewienia, 6% zabezpieczenia i uzupełnienia (np. zniszczonego wału 

grodziska lub nasypu kurhanu), 9% zmiany zagospodarowania terenu i 1 % podjęcia 

natychmiastowych badań ratowniczych. NaleŜałoby dokończyć badania powierzchniowe 

na terenie naszego województwa i przeprowadzić ponowną weryfikację badań 

powierzchniowych zrealizowanych  w latach 70. i 80. (które nie lokalizowały stanowisk 

nowoŜytnych) oraz opracować dokumentację tych stanowisk wg standardów zaleconych 

w latach 90., na kartach ewidencji stanowisk archeologicznych (KESA). 

Najbardziej zagroŜone są te zabytki, które utraciły swoją pierwotną funkcję. 

Grupę tę tworzą przede wszystkim obiekty architektury obronnej (z nielicznymi 

wyjątkami) i załoŜenia rezydencjonalne. Zabytki architektury obronnej podlegają stałemu 

procesowi niszczenia. Zachowane ruiny ze względu na swój szczątkowy charakter, 

w bardzo ograniczonym stopniu nadają się do uŜytecznej ekonomicznie dla inwestora 

adaptacji czy modernizacji i rozbudowy. Powoduje to, Ŝe większość tych obiektów 

pozostaje poza sferą jakiegokolwiek zainteresowania. Dawne załoŜenia rezydencjonalne, 

ze względu na ich liczne, wielorodzinne zasiedlenia, ulegają degradacji. Pozyskanie 

odpowiedzialnych inwestorów do takich obiektów jest procesem trudnym. 

Zespoły zabudowy przemysłowej pozostające poza procesem produkcyjnym, 

ulegają stałym, postępującym zmianom, determinowanym przez wprowadzanie nowych 

funkcji i adaptacji, jak równieŜ przez zaniedbanie i brak moŜliwości wykorzystania 

obiektów. Zmiany związanie z adaptacją tych obiektów powodują likwidowanie 



 - 125 -  

charakteru przemysłowego, trwałe eliminowanie wyposaŜenia przemysłowego oraz 

architektonicznego (nawierzchnie, stolarki, detal architektoniczny). Zespoły 

nieuŜytkowane, opuszczone, ulegają w szybkim tempie wandalizmowi, niszczeniu 

i degradacji. Do wyjątków naleŜy zaliczyć adaptacje obiektów poprzemysłowych, 

w których zachowano i wykorzystano w pełni historyczną przestrzeń i architekturę 

zespołu zabudowy. 

Osobny problem stanowi zagadnienie zabytkowej zieleni komponowanej jako 

samodzielne załoŜenia lub towarzyszącej róŜnorodnym obiektom. Przetrwała ona do dnia 

dzisiejszego w róŜnym stopniu zachowania. Większość obiektów, pozbawiona 

systematycznej pielęgnacji i podlegająca róŜnorodnym podziałom, zachowana jest 

jedynie w niewielkim procencie z zatarciem czytelności pierwotnych układów 

przestrzennych. Trzeba szczególnie zadbać o zachowane układy zieleni, jak równieŜ 

starać się o przywrócenie znaczniejszych obiektów.  

W województwie kujawsko-pomorskim grupę dziesięciu zabytków nieruchomych 

stanowią obiekty, których jedyną moŜliwością zatrzymania procesu niszczenia  

i zapewnienia im prawidłowych warunków dalszej egzystencji było przeniesienie do 

skansenów.  
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9. ZASOBY DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  WOJEWÓDZTWA  
    KUJAWSKO-POMORSKIEGO   O  NAJWY śSZYCH  
    WARTOŚCIACH  I  POSTULOWANE  PRIORYTETY  DO 
    REALIZACJI  ZADA Ń  OCHRONNYCH   NA  LATA  2009-2012 
 

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego to rejon o bogactwie                                   

i róŜnorodności zasobów dziedzictwa kulturowego. Dla potrzeb niniejszego „Programu 

opieki nad zabytkami” – którego okres działania zamyka się w latach 2009-2012 – 

wybrano najwartościowsze pod względem zasobności, unikalności oraz szczególnych 

wartości niematerialnych obiekty i obszary, dla których zaproponowane formy ochrony 

moŜliwe będą do realizacji w trakcie obowiązywania „Programu...”. NaleŜy podkreślić, 

Ŝe kaŜda próba waloryzacji, a co za tym idzie dokonanie konkretnych wskazań co do 

dalszych działań ochronnych, jest rzeczą dyskusyjną. Autorzy opracowania mieli przede 

wszystkim na względzie szczególne wartości kulturowe wybranych elementów, jak i czas 

realizacji, czyli lata 2009-2012, proponowanych dla nich zadań ochronnych. Dla większej 

czytelności „wybór” zasobów dziedzictwa kulturowego województwa przedstawiono                  

w formie tabelarycznej (tab. 2). W tabeli zawarto szczegółowy opis dotyczący: 

przedmiotu ochrony, połoŜenia administracyjnego i wartości kulturowych wybranego 

elementu, uzasadnienie ochrony, jak równieŜ opisano dotychczasową i proponowaną 

formę ochrony. Przedstawiona waloryzacja posłuŜy do wskazania  kierunków działań  na 

lata 2009-2012. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ zasoby dziedzictwa kulturowego regionu stanowią 

o jego atrakcyjności, stając się jednocześnie jego wizytówką. Dlatego tak waŜna jest 

odpowiednia ich ochrona, jak równieŜ właściwe wykorzystanie. Wytypowane obiekty 

i obszary to bez wątpienia najwartościowsze zasoby dziedzictwa kulturowego, wybrane 

z całego województwa kujawsko-pomorskiego, dla których wskazane jest systematyczne 

podejmowanie działań do stworzenia maksymalnych form ich ochrony, jak równieŜ 

zapewnienie pełniejszego ich wyeksponowania i wypromowania. 

Przedstawione w tabeli obiekty i obszary nie stanowią „wyboru” zamkniętego. 

Kolejny „Program...”, poprzedzony monitoringiem, który będzie opracowywany                        

po zakończeniu okresu działania tego dokumentu, powinien wskazywać dalsze obiekty                     

i obszary, dla których konieczne będzie prowadzenie prac ochronnyc
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Tabela nr 2. 

ZASOBY  DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO   O  NAJWYśSZYCH  WARTOŚCIACH  I  POSTULOWANE  PRIORYTETY  DO 
REALIZACJI  ZADAŃ  OCHRONNYCH   NA  LATA  2009-2012 
 
 
 

 
Przedmiot ochrony 

 
PołoŜenie 

administracyjne 

 
Wartości kulturowe 

Dotychczasow
a 

forma 
ochrony 

 
Uzasadnienie ochrony 

 
Zasady ochrony 

Układy urbanistyczne 

Stare i Nowe Miasto miasto Toruń 

miasto o XIII-wiecznym rodowodzie, które mimo zmiennej 
koniunktury dziejowej szczęśliwie uniknęło powaŜniejszych 
zniszczeń. Zachowana osnowa lokacyjna, wspaniałe budowle 
sakralne z wyposaŜeniem wnętrz o wysokiej klasie artystycznej, 
kilkaset reprezentujących róŜne formy stylowe kamienic 
mieszczańskich ze stropami, stolarką i polichromiami sprawiają, Ŝe 
Toruń jest dziś, w swej urbanistycznej strukturze, najbardziej 
„ średniowiecznym” z duŜych miast polskich 

Pomnik 
Historii 
rejestr 
zabytków 

kontynuacja prowadzenia zadań 
ochronnych 

konserwacja i rewitalizacja; 
wpisy do rejestru zabytków 
poszczególnych obiektów 

Stare Miasto miasto Chełmno 

miasto o tradycjach sięgających średniowiecza z zachowanym 
układem urbanistycznym z XIII w., z licznymi obiektami 
sakralnymi, z ratuszem (początkowo gotyckim, później 
przebudowany w stylu późnorenesansowym w XVI w.),  z murami 
miejskimi, z terenami fos usytuowanymi na zewnątrz murów wraz 
z terenem historycznej zieleni komponowanej 

Pomnik 
Historii 
rejestr 
zabytków 

kontynuacja prowadzenia zadań 
ochronnych 

konserwacja i rewitalizacja; 
wpisy do rejestru zabytków 
poszczególnych obiektów 

Stare Miasto miasto Brodnica 

zachowany średniowieczny układ urbanistyczny z okresu lokacji 
miasta, którego osią jest trójkątny rynek, z kościołem parafialnym z 
XIV w., murami miejskimi z XIV w. i ruinami zamku 
krzyŜackiego z obszernym podzamczem z XIV w., 
zlokalizowanym  nad rzeką Drwęcą oraz z pałacem Anny 
Wazówny z XVI w. i towarzyszącą zielenią 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniającego się 
układu urbanistycznego 
charakterystycznego dla danej epoki. 

utworzenie Parku Kulturowego 

zespół staromiejski z Wyspą 
Młyńską 

miasto Bydgoszcz 

zachowany średniowieczny układ urbanistyczny Starego Miasta z 
kościołem farnym z przełomu XV/XVI w., Wyspą Młyńską 
usytuowaną w zakolu Brdy z częściowo zachowanym zespołem 
młynów i spichlerzy oraz z fragmentami zabytkowej zieleni 

rejestr 
zabytków 

ochrona szczególnego krajobrazu 
kulturowego oraz zachowanie 
wyróŜniającego się układu 
urbanistycznego charakterystycznego 
dla danej epoki. 

utworzenie Parku Kulturowego 

uzdrowisko w granicach 
strefy „A" ochrony 
konserwatorskiej 

miasto Ciechocinek 

zachowana historyczna zabudowa uzdrowiskowa z obiektami 
lecznictwa uzdrowiskowego z przełomu XIX/XX w., pensjonatami, 
hotelami,  z zespołem tęŜni z XIX w., z warzelnią soli z XIX w., z 
obiektami sakralnymi z XIX w., z zabytkową zielenią 
komponowaną z przełomu XIX/XX w., z elementami małej 
architektury 

rejestr 
zabytków 

obiekt o znaczeniu 
ponadregionalnym, o duŜych 
wartościach historycznych, mający 
znaczenie dla polskiego dziedzictwa 
kulturalnego, utrwalony w 
świadomości społecznej i stanowiący 
źródło inspiracji dla kolejnych 
pokoleń 

uznanie za Pomnik Historii 

Stare Miasto wraz ze miasto Golub-Dobrzyń miasto o tradycjach sięgających średniowiecza z zachowanym rejestr ochrona krajobrazu kulturowego oraz utworzenie Parku Kulturowego 
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Wzgórzem 
Zamkowym 

układem urbanistycznym, z murami obronnymi miasta z XIV w. 
oraz z zamkiem z XIII w. usytuowanym na wysokiej skarpie 
nadrzecznej Drwęcy, przebudowanym w XVI w. i 
odrestaurowanym w XX w., który stał się  waŜnym ośrodkiem 
kulturalnym województwa 

zabytków zachowanie wyróŜniającego się 
układu urbanistycznego, 
charakterystycznego dla danej epoki. 

Stare Miasto miasto Koronowo 

zachowany historyczny układ urbanistyczny miasta  z XIV w., z 
kościołem parafialnym z XIV w., z zespołem klasztornym 
Cystersów z XIV w., z zespołem młynów z przełomu XVIII/XIX 
w. i stalowym mostem kolejki wąskotorowej z XIX w. 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniającego się 
układu urbanistycznego, 
charakterystycznego dla danej epoki. 

utworzenie Parku Kulturowego 

Stare Miasto miasto Nieszawa 

miasto przeniesione z wcześniejszej osady obok zamku 
dybowskiego naprzeciwko Torunia na obecne miejsce za zgodą 
króla Kazimierza Jagiellończyka, pobudowane na prawie 
chełmińskim w XV w., z zabytkową zabudową mieszkalną, 
ratuszem adaptowanym z kamienicy w XVIII w. i z 
średniowiecznym kościołem parafialnym z XV w. 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniającego się 
układu urbanistycznego, 
charakterystycznego dla danej epoki. 

utworzenie Parku Kulturowego 

Zespoły rezydencjonalne 

zespół dworsko-parkowy 
Lubostroń 
 gm. Łabiszyn 
powiat Ŝniński 

zespół pałacowo-parkowy z pałacem klasycystycznym w typie 
willi palladiańskiej, wzniesionym na przełomie XVIII/XIX w. wg 
projektu Stanisława Zawadzkiego, otoczony załoŜeniem 
parkowym, utworzonym wg projektu ogrodnika Teicherta; park w 
formie rozległego załoŜenia krajobrazowego o urozmaiconym 
drzewostanie, połoŜony na stoku łagodnie opadającym ku stronie 
pn.-zach., gdzie przechodzi w kompleks leśny, obejmując równieŜ 
całą okolicę 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniających się 
krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi, charakterystycznymi 
dla danego okresu oraz układem 
przestrzennym zieleni. 

utworzenie Parku Kulturowego 

 

zespół dworsko-parkowy z 
architekturą sakralną i 
obiektami uŜyteczności 
publicznej 

Nawra 
 gm. ChełmŜa 
powiat toruński 

- zespół pałacowy z XVIII w. wzniesiony wg projektu Hilarego 
Szpilowskiego, reprezentujący cechy klasycyzmu warszawskiego, 
z parkiem krajobrazowym z 2. poł. XIX w.; główną oś tworzy aleja 
wjazdowa, pałac, staw parkowy oraz kościół, usytuowany po 
zachodniej stronie załoŜenia parkowego; 
- kościół gotycki p.w. św. Katarzyny z XIV w., z plebania z XIX 
w.; 
- d. karczma z XVIII w.; 
- szkoła z XIX w. 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniających się 
krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi, charakterystycznymi 
dla danego okresu oraz układem 
przestrzennym zieleni. 

wpis parku pałacowego do 
rejestru zabytków 
utworzenie Parku Kulturowego 

zespół dworsko-parkowy z 
architekturą sakralną i 
obiektami przemysłowymi 

Ostromecko 
gm. Dąbrowa 
Chełmińska 
powiat bydgoski 

- zespół pałacowo-parkowy złoŜony z pałacu starego z XVIII w. 
wzniesionego w stylu saskiego rokoka i pałacu nowego z XIX w.  
wg projektu Karola Fryderyka Schinkla, o cechach 
późnoklasycystycznych, park składający się ze starszego parku z 1 
ćw. XVIII w. o formie renesansowej, włoskiej, z tarasami, oraz z 
nowszego, obszernego parku krajobrazowego z 1. ćw. XIX w, 
zaprojektowanego przez słynnego twórcę ogrodów Josepha Petera 
Lennego (współtwórcę ogrodów m.in.. w Berlinie, w Wiedniu, czy 
Sans Souci w Poczdamie). 
- kościół parafialny gotycko-barokowy, wzniesiony w XV w. 
- zespół wytwórni wód mineralnych z XIX w.  

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniających się 
krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi, charakterystycznymi 
dla danego okresu oraz układem 
przestrzennym zieleni. 

utworzenie Parku Kulturowego 

zespół dworsko-parkowy 
Samostrzel  
gm. Sadki 
powiat nakielski 

- zespół pałacowo-parkowy z pałacem zbudowanym w XVII w., 
pałac gruntownie przebudowany w XIX w. wg projektu Franciszka 
Schwechtena, o cechach neoklasycystycznych; park załoŜony w 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniających się 
krajobrazowo terenów z zabytkami 

utworzenie Parku Kulturowego 
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XVIII w., przekomponowany i powiększony w 4. ćw. XIX w. wg 
projektu Edwarda Andre'a; rozległe załoŜenie parkowe, z 
tarasowym układem parterów, przechodzące w swobodną 
kompozycję o charakterze parku angielskiego 

nieruchomymi, charakterystycznymi 
dla danego okresu oraz układem 
przestrzennym zieleni. 

Obiekty sakralne 

kolegiata miasto Kruszwica 

kolegiata śś. Piotra i Pawła z 1120-1140 r., wzniesiona w stylu 
romańskim, później wielokrotnie przebudowywana; pierwotny 
romański kształt nadano jej w latach 1954-1956 w trakcie prac 
konserwatorskich pod kierunkiem prof. Jana Zachwatowicza 

rejestr 
zabytków 

ochrona jednego z nielicznych 
obiektów zachowanych na obszarze 
województwa kujawsko-
pomorskiego, pochodzącego  
z okresu początku państwa polskiego 

uznanie za Pomnik Historii 

klasztor miasto Mogilno 

klasztor i kościół pobenedyktyński, kościół zbudowany w poł. XI 
w., wielokrotnie przebudowywany (XIII, sklepienia XV-XVI, k. 
XVIII w.); z kościoła romańskiego zachowane mury prezbiterium 
wraz z absydą, części murów bocznych, dwa filary oraz 
relikwiarzowa krypta zachodnia, przykryta sklepieniem 
krzyŜowym wspartym na jednym filarze 

rejestr 
zabytków 

ochrona jednego z nielicznych 
zachowanych w województwie 
klasztorów sięgających swoją historią 
1. poł. XI w., związanego            z 
misją mnichów niemieckich, 
sprowadzonych spod Kolonii przez 
Kazimierza Odnowiciela. 

uznanie za Pomnik Historii 

zespół świątyń miasto Strzelno 

 rotunda św. Prokopa to największa romańska świątynia w Polsce 
zbudowana na planie koła. Zapis o jej konsekracji datowany jest w 
kronikach Jana Długosza na 16.03.1133 r. Wykonana z ciosów 
kamiennych. Podczas przebudowy w XV w. włączona w 
zabudowania klasztoru norbertanek jako klasztorna furta,  
- kościół paraf. p.w. Świętej Trójcy zbudowany w latach 1174-
1216 z fundacji Piotra Wszeborowica, rozbudowany w czasach 
późniejszych 

rejestr 
zabytków 

ochrona największej romańskiej 
świątyni w  Polsce zbudowanej na 
planie koła, w której zasiadali 
Władysław Łokietek, Kazimierz 
Wielki i Władysław Jagiełło 

uznanie za Pomnik Historii 

zespół klasztorny 
Skępe 
gm. Skępe 
powiat lipnowski 

zespół klasztorny OO Bernardynów; kościół parafialny pw. 
Zwiastowania NMP wzniesiony w latach 1508-1510 wg projektu 
bernardyna o. Bartłomieja; w 1616 r. przedłuŜenie prezbiterium; 
1622  – gruntowna restauracja, 1746-49 przebudowa wieŜy; 1767 – 
barokizacja; klasztor wzniesiony w analogicznym okresie co 
kościół, rozbudowany w XVII i XVIII w., przebudowany w latach 
1919-1929. 

rejestr 
zabytków 

ochrona zespołu klasztornego OO 
Bernardynów, którego fundacja 
związana była z objawieniami Matki 
BoŜej w 1495 roku, czego 
następstwem jest bogata tradycja 
pielgrzymowania do otoczonej 
kultem gotyckiej figury Matki BoŜej 
Skępskiej 

utworzenie Parku Kulturowego 

zespół sakralny z Kalwarią miasto Pakość 

zespół kościoła i klasztoru franciszkanów z Kalwarią, wytyczoną w 
1628 r., złoŜoną z 25 kaplic wznoszonych od XVII do XIX w.; 
kościół parafialny p.w. św. Bonawentury zbudowany po 1656 r. na 
terenie dawnego zamku, którego wieŜę przebudowano w 1680 r. na 
kaplicę Matki Boskiej Pakoskiej, rozbudowany w latach 1763-1769 
(wydłuŜenie prezbiterium) wg projektów architekta Józefa 
Zydligera z Oliwy. 

rejestr 
zabytków 

ochrona najstarszej i największej po 
Zebrzydowskiej, kalwarii w Polsce, 
zwanej teŜ Kujawską Jerozolimą 

utworzenie Parku Kulturowego 

zespół katedry miasto Włocławek 
katedra p.w. Wniebowzięcia NMP wzniesiona na przełomie 
XIV/XV w., konsekrowana w 1411 r.; w końcu XIX w. poddana 
regotyzacji z inicjatywy bpa Teofila Popiela 

rejestr 
zabytków 

ochrona jednej z najstarszych katedr 
gotyckich w Polsce, której początek 
budowy zbiegł się z oŜywieniem 
budowlanym czasów Kazimierza 
Wielkiego 

utworzenie Parku Kulturowego 

Obiekty archeologiczne 

osada obronna z otoczeniem 
Biskupn 
 gm. Gąsawa 

osada obronna ludności kultury łuŜyckiej z okresu halsztackiego 
ok.              700-400 r.p.n.e., o układzie zbliŜonym do owalu, 

Pomnik 
Historii 

kontynuacja prowadzenia zadań 
ochronnych, stworzenie strefy 

utworzenie Parku Kulturowego 
dla otuliny Pomnika Historii 
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powiat Ŝniński połoŜona na półwyspie          (pierwotnie na wyspie) nad jeziorem 
Biskupińskim, w obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego, w otoczeniu 
krajobrazu kulturowego o nieznacznym stopniu przekształcenia. 

ochronnej oraz ochrona krajobrazu 
kulturowego z zachowaniem 
wyróŜniających się krajobrazowo 
terenów o charakterze naturalnym 

 
 

załoŜenie katedralne 
Kałdus 
 gm. Chełmno 
powiat chełmiński 

fundamenty monumentalnego załoŜenia przypuszczalnie 
katedralnego z 1. połowy XI w., odkryte w granicach wsi Kałdus, 
gm. Chełmno. Rozmiarami dorównuje ono podobnym załoŜeniom 
z Poznania i Gniezna. W trakcie badań wykopaliskowych 
odnaleziono liczne zabytki świadczące o ponadlokalnym znaczeniu 
zespołu jako centrum handlu dalekosięŜnego i produkcji 
rzemieślniczej. 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniającego się 
zespołu archeologicznego 
związanego z początkami państwa 
polskiego 

uznanie za Pomnik Historii 
utworzenie Parku Kulturowego 

zespół grobowców 
kujawskich 

Wietrzychowice/Gaj, 
gm. Izbica Kujawska 
powiat włocławski 

obszar obejmuje odkryte cmentarzysko reprezentujące okres rozwoju 
grobowców bezkomorowych. Składa się na to pięć megalitycznych grobowców 
kujawskich neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, istniejącej na ziemiach 
polskich od połowy V tys. do początku III tys. p.n.e.  

Park 
Kulturowy 

obiekt o znaczeniu 
ponadregionalnym, o duŜych 
wartościach historycznych i 
naukowych, mający znaczenie dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego 

uznanie za Pomnik Historii 

zespół grobowców 
kujawskich 

Sarnowo 
 gm. Boniewo 
powiat włocławski 

obejmuje jedno z waŜniejszych miejsc najstarszej fazy osadnictwa 
pucharów lejkowatych z 3700-3600 r. p.n.e. Znaleziono tutaj 
cmentarzysko grobowców bezkomorowych, na które składa się 9 
grobowców. Na terenie wsi odkryto równieŜ stanowiska z reliktami 
osiedla szałasowego. 

rejestr 
zabytków 

obiekt o znaczeniu 
ponadregionalnym, o duŜych 
wartościach historycznych i 
naukowych, mający znaczenie dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego 

utworzenie Parku Kulturowego 

Budownictwo obronne 

zespół Twierdzy   miasto Toruń 

Fortyfikacje Rdzenia i pierścień zewnętrzny Twierdzy Toruń, 
wznoszone w okresie od 1824 do 1914 r. i składające się m.in. z 7 
duŜych fortów głównych i 8 pośrednich, oddalonych od 
śródmieścia o około 3-3,5 km; w ten sposób Toruń stał się twierdzą 
pruską I klasy, zaliczaną do największych w Europie 

rejestr 
zabytków 

ochrona obiektu o znaczeniu 
ponadregionalnym – twierdzy 
budowanej jako jedna z największych 
we wschodniej Europie, składającej 
się z 15 kilkukondygnacyjnych 
fortów o średniej rozpiętości 300-400 
metrów kaŜdy, otaczających miasto 
okręgiem o średnicy ok. 3,5 km; ten 
olbrzymi kompleks obronny posiadał 
doskonale rozwinięty system 
łączności i komunikacji, system 
nawodnienia i odwodnienia twierdzy 
oraz system maskujący twierdzy; do 
dziś zachował się niezwykle czytelny 
układ załoŜenia 

utworzenie Parku Kulturowego 
rejestr zabytków 
poszczególnych dzieł 

Cytadela miasto Grudziądz 

twierdza wzniesiona w XVIII w., na północ od centrum miasta, 
usytuowana na wysokim, prawym brzegu rzeki Wisły; jest to 
zabytek wysokiej klasy sztuki fortyfikacyjnej, o znacznych 
wartościach dydaktycznych i turystyczno-krajoznawczych, w 
otoczeniu zabytkowej zieleni 

rejestr 
zabytków 

obiekt o znaczeniu 
ponadregionalnym, o duŜych 
wartościach historycznych i 
naukowych; twierdza jako jedyna, 
która oparła się wojskom 
napoleońskim; od strony Wisły mury 
Cytadeli stanowią nieodłączny 
element nadwiślańskiej panoramy 
miasta 

utworzenie Parku Kulturowego 
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Obiekty techniki 

Kanał Bydgoski miasto Bydgoszcz 

Kanał Bydgoski łączący Noteć z Brdą Bydgoszcz (1773-1774, 
1908-1915),             tworzony przez szlak wodny z urządzeniami 
hydrotechnicznymi (9 śluz, 1 jaz),  6 budynków maszynowni, 2 
budynki sterowni, 3 budynki obsługi, 5 budynków mieszkalnych 
(„dom śluzowego”), zespół Śluzy Miejskiej Nr 2 w Bydgoszczy 
(1908-12), w skład której wchodzi śluza, 3 budynki maszynowni, 
budynek          sterowni i dom śluzowego 

rejestr 
zabytków 

unikalny przykład XVIII-wiecznej 
myśli technicznej w tej części 
Europy; Kanał Bydgoski jest starszy 
od Kanału Augustowskiego i Kanału 
Elbląskiego, a przez długi okres 
czasu był jedynym szlakiem wodnym 
wiąŜącym wschód i zachód Europy; 
jego powstanie zasadniczo wpłynęło 
na rozwój Bydgoszczy 

uznanie za Pomnik Historii 

Brdyujście miasto Bydgoszcz 
elementy hydrotechniczne Brdyujścia – jaz walcowy, elektrownia 
wodna, śluzy, tor wioślarski  

- 

po wybudowaniu w 1879 r. śluzy w 
Brdyujściu, we wschodniej części 
Bydgoszczy powstał duŜy akwen 
wodny – tzw. Tor Regatowy gdzie 
poziom wód na tym akwenie 
regulowany jest przez jaz walcowy, 
będący unikatowym urządzeniem 
hydrotechnicznym z początku XX w., 
w Polsce i tej części Europy. 

wpis do rejestru zabytków 
utworzenie Parku Kulturowego 

Kolejka wąskotorowa śnin 
rozbudowana sieć kolejki wąskotorowej, łącząca powstające w 2. 
poł. XIX w. cukrownie z siecią kolei krajowych 

 
unikatowa infrastruktura śnińskiej 
Kolei Powiatowej na odcinku śnin-
Wenecja-Biskupin -Gąsawa 

utworzenie Parku Kulturowego, 
po uprzednim wpisie do rejestru 
zabytków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajobraz kulturowy 
rejon Jeziora Gopło (w tym 
miasto Kruszwica) 
 
 

rejon połoŜony w 
południowej części 
województwa 
kujawsko-pomorskiego 

Kruszwica - kościół kolegiacki p.w. śś. Piotra i Pawła i N.P.Marii, miasto 
lokacyjne z przeciwległą, stroną brzegu jeziora z ruinami zamku - tzw. Mysią 
WieŜę oraz północną częścią jeziora Gopło; 
 

rejestr 
zabytków 

rejon waŜny kulturowo z bogatą 
historią, sięgającą początków 
państwa polskiego 

utworzenie Parku Kulturowego 

zespół spichrzy wraz ze 
skarpą wiślaną 

miasto Grudziądz 

zwarty kompleks 26 unikalnych w skali europejskiej spichrzy z 
XIV w., usytuowanych na wysokiej skarpie rzeki Wisły, które 
pełniły nie tylko rolę magazynów zboŜowych, ale takŜe spełniały 
funkcje obronne 

rejestr 
zabytków 

obiekt o znaczeniu 
ponadregionalnym, o duŜych 
wartościach historycznych, 
stanowiący znaczącą dominantę w 
krajobrazie nadwiślańskim 

uznanie za Pomnik Historii 

Architektura drewniana 

zabudowa mieszkalna 
Krąg, gm. Śliwice 
powiat tucholski 

drewniana zabudowa mieszkalna i gospodarcza z XIX w., 
zachowana w prawie nienaruszonym układzie, w otoczeniu wód 
powierzchniowych i zwartych kompleksów leśnych, stanowi jeden 
z najlepiej zachowanych przykładów ruralistyki na terenie 
województwa. 

rejestr 
zabytków 

ochrona krajobrazu kulturowego oraz 
zachowanie wyróŜniającego się 
zespołu zabudowy drewnianej. 

utworzenie Parku Kulturowego 
po uprzednim wpisie układu 
zabudowy do rejestru zabytków 
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Czamaninek, gm. 
Topólka 

- kaplica p.w. św. Hieronima, zbudowana w 1773 r. przez mistrza 
ciesielskiego Bogusława Rogowskiego, w konstrukcji zrębowej 

Czarne, gm. Wielgie 
- klasycystyczny kościół p.w. św. Michała Archanioła, wzniesiony 
w 1873 r. w konstrukcji zrębowej  

GrąŜawy, gm. 
Bartniczka 

- kościół p.w. św. Marcina zbudowany przed 1763 r. na miejscu 
kaplicy spalonej w 1752 r. 

Jarantowice, gm. 
Wąbrzeźno 

- kościół p.w. Świętego Maksymiliana Kolbego z końca XVII w. 

Liszkowo, gm. Rojewo - kościół p.w. św. Anny z 1713 r. oraz dzwonnica z poł. XIX w. 
Ostrowie, gm. Lipno - kościół p.w. św. Mateusza z XVIII w. 
Pieranie, gm. Dąbrowa 
Biskupia 

- kościół p.w. św. Mikołaja Przepust lat 1732-1743 

Przepust, gm. Waganiec - kościół filialny p.w. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny, przeniesiony z 
Nowogrodu koło Golubia-Dobrzynia przed 1779 r., w konstrukcji zrębowej. 

Radoszki, gm. 
Bartniczka 

- kościół p.w. śś. Wawrzyńca i Mikołaja wybudowany w 1717 r. 
  

Szembruk, gm. 
Rogóźno 

- kościół p.w. św. Bartłomieja wzniesiony w latach 1715-1716, w 
konstrukcji zrębowej 
 

Włóki, gm. Dobrcz 
- kościół p.w. św. Marii Magdaleny wzniesiony w 1699 r. przez cystersów, 
w konstrukcji zrębowej, z wieŜą w konstrukcji słupowo-ramowej i kruchtą w 
konstrukcji szkieletowej 

Wylotowo, gm. 
Mogilno 

- kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z XVIII w. 
  

śołdowo, gm. Osielsko 
- kościół p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego z 1715 r. 
 

architektura sakralna  

Zakrzewo, gm. 
Zakrzewo 

- kościół i klasztor w Zakrzewie wzniesiony w 1745. 

rejestr 
zabytków 

ochrona architektury sakralnej 
województwa jako waŜnego 
elementu kulturowego dziedzictwa, 
wpisanego w krajobraz wsi, 
stanowiącego zarazem prawdziwy 
klejnot dawnego budownictwa 
ludowego; ochrona drewnianych 
obiektów sakralnych przed 
przestępczością i poŜarami 

kontynuacja działań 
konserwatorskich  i 
rewitalizacji otoczenia 
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10. OPIEKA  NAD  ZABYTKAMI  I  ZABYTKOWYM  
      KRAJOBRAZEM  W  WOJEWÓDZTWIE  KUJAWSKO- 
      POMORSKIM 
 

10.1 Dotychczasowe działania w zakresie ochrony zabytków wynikaj ące                     
        z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 

Patrz rozdział 3, str. 10 – „Narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji opieki nad 

zabytkami w województwie”. 

 

10.1.1 Obiekty wpisane do rejestru zabytków (stan na rok 2006) 
 

Zabytki nieruchome w rejestrze zabytków w województwie kujawsko-

pomorskim – ogółem 2690 pozycji, w tym: wielkoobszarowe załoŜenia miejskie 

lub wiejskie wpisane do rejestru zabytków – układy urbanistyczne, ulice, place, 

układy ruralistyczne, szlaki komunikacyjne itp. – 186 pozycji. 

 

10.1.2 Pomniki Historii 
 

— Biskupin – rezerwat archeologiczny – Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 

8.09.1994r. (Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 412; 

— Chełmno – stare miasto – Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 13.04.2005 

(Dziennik Ustaw nr 64 z 2005 poz. 568); 

— Toruń – Stare i Nowe Miasto – Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 

8.09.1994 r. (Monitor Polski nr 50 z 1994, poz. 422). 

 

10.1.3  Parki kulturowe 
 

— Park Kulturowy Wietrzychowice – Wietrzychowicach i Gaju, gm. Izbica 

Kujawska, powołany uchwałą Rady Miejskiej; 

— Biskupiński Park Kulturowy – otoczenie rezerwatu archeologicznego Biskupin 

– park w trakcie tworzenia; 

— Park Kulturowy Kalwaria Pakoska –  powołany uchwałą Rady Miejskiej  
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10.1.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 

Według stanu z roku 2006 całościowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego sporządzono jedynie dla następujących miejscowości i gmin: 

gm. Brzozie 

m. Golub-Dobrzń 

m. Nowe 

gm. Wielka Nieszawa 

 

Według stanu z roku 2006 miejscowego planu zagospodarowania nie 

sporządzono dla następujących miejscowości i gmin: 

gm. Bądkowo 

gm. Baruchowo 

gm. Bobrowniki 

gm. Boniewo 

gm. Bytoń 

gm. Chodecz 

gm. Chrostkowo 

gm. Dębowa Łąka 

gm. Fabianki 

gm. Górzno 

gm. Koneck 

gm. KsiąŜki 

m./gm. Lipno 

gm. Lubanie 

m./gm. Nieszawa 

gm. Obrowo 

gm. Osiek 

gm. Piotrków Kujawski 

gm. PłuŜnica 

gm. RaciąŜek 

m./gm. Radzyń Chełmiński 

gm. Rogowo 

gm. Rogóźno 

gm. Skrwilno 

gm. Świecie nad Osą 

gm. Tłuchowo 

gm. Topólka 

gm. Unisław 

gm. Wąpielsk 

gm. Waganiec 

gm. Wielgie 

gm. Zakrzewo 

Według stanu z roku 2006 miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  dla wybranych obszarów posiadały następujące miejscowości 

i gminy (naleŜy zauwaŜyć, iŜ sporządzone dotychczas plany częściowe 

w  większości wypadków nie obejmują obszarów, na których występują elementy 

zabytkowe): 

gm. Aleksandrów Kujawski 

m. Barcin 

gm. Barcin 

gm. Bartniczka 
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gm. Białe Błota 

gm. Bobrowo 

m. Brodnica 

gm. Brodnica  

m./gm. Brześć Kujawski 

gm. Brzuze 

gm. Bukowiec 

m. Bydgoszcz 

gm. Cekcyn 

m./gm. Ciechocinek 

m. Chełmno 

gm. Chełmno  

m. ChełmŜa 

gm. ChełmŜa  

gm. Choceń 

gm. Ciechocin 

gm. Czernikowo 

gm. Dąbrowa 

gm. Dąbrowa Biskupia 

gm. Dąbrowa Chełmińska  

gm. Dobre 

gm. Dobrcz  

m./gm. Dobrzyń n/Wisłą 

gm. Dragacz 

gm. Drzycim 

gm. Gąsawa 

m. Gniewkowo 

gm. Gniewkowo 

gm. Golub-Dobrzyń 

gm. Gostycyn  

m. Grudziądz 

gm. Grudziądz 

gm. Gruta 

m. Inowrocław 

gm. Inowrocław  

m./gm. Izbica Kujawska 

gm./m. Jabłonowo Pomorskie 

m. Janikowo 

gm. Janikowo 

m. Janowiec Wielkopolski 

gm. Janowiec Wielkopolski 

gm. Jeziora Wielkie 

gm. JeŜewo 

m. Kamień Krajeński 

gm. Kamień Krajeński 

m. Kcynia 

gm. Kcynia 

gm. Kęsowo 

gm. Kijewo Królewskie  

m./gm. Kikół 

m. Koronowo 

gm. Koronowo  

m./gm. Kowal 

m./gm. Kowalewo Pomorskie 

m. Kruszwica 

gm. Kruszwica  

gm. Lisewo 

gm. Lniano 

gm. Lubicz  

gm. Lubień Kujawski 

gm. Lubiewo  

gm. Lubraniec 

m. Łabiszyn 

gm. Łabiszyn 

m./gm. Łasin  

gm. Łubianka  

gm. Łysomice 

m. Mogilno 
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gm. Mogilno 

m. Mrocza 

gm. Mrocza 

m. Nakło n/Notecią 

gm. Nakło n/Notecią 

gm. Nowa Wieś Wielka 

gm. Nowe 

gm. Osie 

gm. Osielsko  

gm. Osięciny 

gm. Pakość  

gm. Papowo Biskupie 

gm. Pruszcz  

gm. Radomin  

m./gm. Radziejów 

gm. Rogowo 

gm. Rojewo  

m./gm. Rypin 

gm. Sadki 

m. Sępólno Krajeńskie 

gm. Sępólno Krajeńskie 

gm. Sicienko  

gm. Skępe 

m. Solec Kujawski 

gm. Solec Kujawski 

gm. Świedziebnia  

gm. Stolno 

m. Strzelno 

gm. Strzelno 

m. Szubin 

gm. Szubin 

gm. Śliwice 

m. Świecie 

gm. Świecie 

gm. Świedziebnia 

gm. Świekatowo  

m. Toruń 

m. Tuchola 

gm. Tuchola 

gm. Warlubie  

m. Wąbrzeźno 

gm. Wąbrzeźno 

m. Więcbork 

gm. Więcbork  

m./gm. Włocławek 

gm. Zbójno  

gm. Zławieś Wielka 

gm. Złotniki Kujawskie 

m. śnin 

gm. śnin 

 

10.2. Postulowane  działania  w  zakresie  ochrony  zabytków wynikające   
z Ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami 

 

10.2.1 Wpis do rejestru zabytków 
 

1. Wspieranie i koordynacja działań związanych z tworzeniem gminnych ewidencji 

zabytków, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, z uŜyciem stworzonego przez Krajowy 
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Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) oprogramowania 

komputerowego Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ). 

2. Podjęcie działań, w tym zapewnienie środków finansowych, celem intensyfikacji 

procesu wpisywania indywidualnych obiektów zabytkowych do rejestru zabytków 

– zwłaszcza będących własnością skarbu państwa oraz jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Podjęcie działań, w tym zapewnienie środków finansowych, zmierzających do 

zachęcenia osób prywatnych do wpisywania do rejestru zabytków obiektów 

historycznych, których są właścicielami. 

4. Monitorowanie stanu zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

 

10.2.2 Pomnik Historii 
 

Postuluje się podjęcie działań, zgodnych z Art. 15 Ustawą z 23 lipca 2005 r.                    

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wytycznymi zawartymi 

w dokumencie z 6 października 2005 r. pt.: „Kryteria i procedury uznawania obiektu 

za Pomnik Historii”, mających na celu nadanie statusu Pomnika Historii 

następującym obiektom: 

— Ciechocinek – zespół uzdrowiskowy znajdujący się w strefie ochrony 

konserwatorskiej; 

— Grudziądz – kompleks 26 unikalnych spichrzów wraz z towarzyszącymi 

elementami tworzącymi dominantę panoramy od strony Wisły; 

— Kałdus wraz z górą św. Wawrzyńca – wczesnośredniowieczny zespół osadniczy                    

i relikty romańskiego obiektu sakralnego; 

— Kanał Bydgoski – koryto wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi od śluzy Nakło 

wschód do granic administracyjnych Bydgoszczy; na terenie miasta Bydgoszczy 

koryta wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi tzw. Starego Kanału i nowego 

Kanału; 

— Kruszwica – kościół kolegiacki p.w. śś. Piotra i Pawła i N.P.M; 

— Mogilno – zespół klasztorny benedyktynów: kościół p.w. Św. Jana Apostoła,                  

XIV-wieczne budynki klasztorne, rezerwat archeologiczny z pozostałościami 

zabudowy z 2. połowy XI w.; 

— Strzelno – zespół klasztorny norbertanek: kościół p.w. Św. Trójcy, budynki 

klasztorne, kościół p.w. św. Prokopa; 
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— Wietrzychowice – zespół tzw. Grobowców kujawskich, pochodzących z okresu 

Kultury Pucharów Lejkowatych. 

10.2.3 Parki kulturowe 
 

Postuluje się podjęcie działań, zgodnych z Art. 16 i 17 Ustawą z 23 lipca 2005 r.              

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wytycznymi zawartymi w dokumencie 

z 6 października 2005 r. pt.: „Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz 

sporządzania planu ochrony”, mających na celu utworzenie parków kulturowych na 

następujących obszarach: 

— Brodnica – Stare Miasto oraz teren zamku krzyŜackiego wraz z przylegającym 

odcinkiem koryta Drwęcy i zielenią komponowaną; 

— Biskupin – utworzenie Parku kulturowego dla otuliny Pomnika Historii; 

— Bydgoszcz – Stare Miasto wraz z Wyspą Młyńską i zielenią komponowaną; 

— Ciechocinek – zespół uzdrowiskowy wraz z elementami towarzyszącymi i zielenią 

komponowaną; 

— Golub-Dobrzyń – Stare Miasto w Golubiu wraz ze wzgórzem zamkowym i zielenią 

komponowaną; 

— Grudziądz – obszar Starego Miasta wraz z Górą Zamkową i zielenią komponowaną; 

— Grudziądz „CYTADELA” – obszar XVIII-wiecznej twierdzy oraz dwa wyspowe 

ostańce Wielka i Mała KsięŜa Góra z ich historycznym otoczeniem i zielenią 

komponowaną; 

— Kałdus-Starogród wraz z górą św. Wawrzyńca – wczesnośredniowieczny zespół 

osadniczy i relikty romańskiego obiektu sakralnego oraz ruiny zamku krzyŜackiego, 

zabudowa wsi w Starogrodzie, a takŜe pas terenu pomiędzy nimi, obejmujący strefę 

krawędziową pradoliny Wisły, wchodzącą w skład Parku Krajobrazowego Doliny 

Dolnej Wisły; 

— Kanał Bydgoski – koryto wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi od śluzy Nakło 

wschód do granic administracyjnych Bydgoszczy; na terenie miasta Bydgoszczy 

koryta wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi tzw. Starego Kanału i Nowego 

Kanału oraz elementy hydrotechniczne Brdyujścia – jaz walcowy, elektrownia 

wodna, śluzy, tor wioślarski – po uprzednim wpisie do rejestru zabytków; 

— Koronowo – historyczny układ urbanistyczny miasta wraz z rynkiem i zabudową 

przyrynkową, kościół parafialny, zespół klasztoru cystersów, zespół dworca 

kolejowego, relikty grodziska na wzgórzu, zieleń komponowana; 
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— Kruszwica – kościół kolegiacki p.w. śś. Piotra i Pawła i NPM, miasto lokacyjne      

z przeciwległą stroną brzegu jeziora z ruinami zamku – tzw. Mysią WieŜą oraz  

z północną częścią Jeziora Gopło i towarzyszącą zielenią komponowaną; 

— Krąg – zespół unikatowych obiektów budownictwa drewnianego wraz z układem 

ruralistycznym (po uprzednim wpisie zespołu do rejestru zabytków); 

— Lubostroń – zespół pałacowy i folwarczny z parkiem przechodzącym w kompleks 

leśny; 

— Mogilno – zespół klasztorny benedyktynów: kościół p.w. św. Jana Apostoła, XIV-

wieczne budynki klasztorne, rezerwat archeologiczny z pozostałościami zabudowy                     

z 2. połowy XI w. oraz  kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego, teren miasta 

średniowiecznego wraz z XIX-wieczną zabudową i zielenią komponowaną; 

— Nawra – zespół pałacowo-parkowy wraz z kościołem, plebanią, dawną karczmą                    

i szkołą; 

— Nieszawa – zespół urbanistyczny Nieszawy, miejscowość Przypust oraz rozciągający 

się między nimi obszar nabrzeŜa Wisły; 

— Ostromecko – załoŜenie pałacowo-parkowe, zabudowa wsi, kościół parafialny wraz          

z otoczeniem, zabytkowe elementy rozlewni wód mineralnych; 

— Samostrzel – zespół pałacowo-parkowy wraz z budynkami folwarcznymi i otuliną 

przyrodniczą Doliny Noteci; 

— Sarnowo – zespół grobowców neolitycznych wraz z przyrodniczą otuliną;  

— Skępe – zespół klasztorny o.o. bernardynów i dawny zespół zajazdu klasztornego 

z zielenią komponowaną; 

— Strzelno – zespół klasztorny norbertanek: kościół p.w. Św. Trójcy, budynki 

klasztorne, kościół p.w. św. Prokopa, teren wzgórza, na którym jest posadowiony, 

XIX-wieczna zabudowa miejska i zieleń komponowana; 

— Toruń – „TWIERDZA” – wewnętrzny pas fortyfikacji z towarzyszącymi obiektami 

obronnymi i wojskowymi, przyczółek mostowy oraz relikty fortu kolejowego wraz                  

z otulinami; zewnętrzny pas fortyfikacji wraz z układem drogowym, systemem 

wodnym oraz towarzyszącą otuliną przyrodniczą; 

— Włocławek – Zespół katedry p.w. Wniebowzięcia NMP z towarzyszącą zielenią 

komponowaną; 

— śnin – infrastruktura śninskiej Kolei Powiatowej (kolejka wąskotorowa) na odcinku 

śnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa wraz z zielenią komponowaną (po uprzednim wpisie 

do rejestru zabytków); 
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10.2.4 Plan zagospodarowania przestrzennego 
 

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

uchwały nr VII/91/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 

w jego granicach administracyjnych zaleca się bezwzględne uwzględnienie  elementów 

związanych z obszarową ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Zaleca się następujące działania, które powinny wpłynąć na kształt planu                      

lub zostać w nim uwzględnione: 

— rozpoznanie i zrewidowanie stanu faktycznego istniejących obszarów i stref ochrony 

konserwatorskiej, 

— zwiększenie ilości obszarów chronionych w ramach stref ochrony konserwatorskiej – 

zwłaszcza w odniesieniu do obiektów i zespołów leŜących poza obszarami miejskimi, 

— przygotowanie ściśle określonych stref ochrony konserwatorskiej oraz stref 

ekspozycji obiektów, jako wytyczne do MPZP, 

— uwzględnienie ustaleń i propozycji zawartych w niniejszym opracowaniu,                              

a zwłaszcza proponowanych parków kulturowych i innych obszarów chronionych, 

Wszelkie zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte                            

na poziomie ogólnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa powinny 

zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,                          

w których ulec powinny odpowiednim uszczegółowieniom. 

10.3 Pozaustawowe działania mające na celu ochronę zabytków 
 

Podstawowymi dokumentami programowymi polityki rozwoju, które z mocy 

ustawy sporządza i realizuje Samorząd Województwa, są: Strategia Rozwoju 

Województwa i Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z tym postulowane 

działania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, których forma nie wynika 

z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostały sformułowane w oparciu 

i odniesieniu do priorytetowych obszarów działań zawartych w Strategii Rozwoju 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. 

Wszystkie postulowane działania są w pełni zgodne z Działaniem 2.5. – Promocja 

dziedzictwa kulturowego, w ramach priorytetowego obszaru działań nr 2 – 

Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu Strategii Rozwoju 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020, który został podzielony przez 
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twórców Strategii na dwa obszary problemowe: zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych. 

Ponadto przedstawione poniŜej postulaty są dodatkowo zgodne z Działaniami 

innymi niŜ Działanie 2.5 przywołanej Strategii, co zostało określone przy kaŜdym 

z postulatów. 

 

W ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego postuluje się następujące działania pozaustawowe: 

 

10.3.1 Określenie jednolitych kryteriów przyznawania środków finansowych 

przeznaczonych na prace konserwatorskie, rewitalizację obszarową i inne 

działania mające na celu ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego 

(w tym badania konserwatorskie i architektoniczne oraz sporządzanie 

dokumentacji konserwatorskiej). 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.1. Wspieranie rozwoju sieci 
osadniczej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2020. 

 
 

10.3.2 Stworzenie mechanizmów zachęcających do podejmowania prac 

konserwatorskich i działań rewitalizacyjnych przy obiektach 

i obszarach zabytkowych 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.1. Wspieranie rozwoju sieci 
osadniczej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2020.  

 
 

10.3.3 Wspieranie na zasadzie kontynuacji działań konserwatorskich                                   

i rewitalizacyjnych  na terenie dwóch najcenniejszych zespołów miejskich 

– Torunia i Chełmna. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.1. Wspieranie rozwoju sieci 
osadniczej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2020.  

 
 

10.3.4 Wspieranie na zasadzie kontynuacji działań konserwatorskich                                   

i rewitalizacyjnych  obiektów o genezie romańskiej wraz z zespołami, 

w których są osadzone. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.1. Wspieranie rozwoju sieci 
osadniczej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2020.  
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10.3.5 Wprowadzenie bezwzględnego wymogu prowadzenia nadzoru 

archeologicznego w trakcie budowy infrastruktury drogowej, finansowanej 

ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 

innych źródeł przekazywanych gminom przez samorząd wojewódzki. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.1. Wspieranie rozwoju sieci 
osadniczej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2020. 

 
 

10.3.6 Przystąpienie do budowy kujawsko-pomorskiego portalu dziedzictwa 

kulturowego 

Portal powinien być komplementarnym źródłem informacji na temat 

dziedzictwa kulturowego regionu oraz jego ochrony. Powinien zawierać 

m.in. podstawowe informacje o dziedzictwie kulturowym regionu, linki do 

wszystkich jednostek, organizacji i instytucji zajmujących się badaniem, 

ochroną lub promowaniem dziedzictwa kulturowego, informacje na temat 

podstaw prawnych ochrony zabytków, informacje na temat procedur 

koniecznych do objęcia zabytku ochroną (zwłaszcza procedura wpisu do 

rejestru zabytku i procedura powołania parku kulturowego), informacje na 

temat aktualnie realizowanych na terenie województwa zadań z zakresu 

ochrony zabytków, informacje na temat moŜliwości pozyskania funduszy 

na działania związane z ochroną zabytków oraz pomocy prawnej w tej 

dziedzinie. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.3. Rozwój infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2020. 
 

 
10.3.7 Opracowanie i wdraŜanie do realizacji programu pod roboczym 

tytułem „Kujawsko-pomorskie muzeum otwarte”, polegającego na 

digitalizacji najcenniejszych zabytków ruchomych będących w posiadaniu 

muzeów, archiwów, bibliotek i innych instytucji na terenie województwa 

i prezentowaniu ich za pomocą sieci www w postaci wirtualnych galerii. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 2.3. Rozwój infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2020. 
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10.3.8 Stworzenie pilotaŜowego programu adresowanego do gmin, mającego 

na celu utworzenie w oparciu o istniejące struktury (m. in. gminne ośrodki 

kultury, izby regionalne w szkołach ponadpodstawowych itp.) ośrodków 

gromadzących i popularyzujących (wystawy, strony www) informacje 

historyczne, materiały ikonograficzne, rejestrujących wartości 

niematerialne i inne materiały związane z dziedzictwem kulturowym na 

poziomie gmin, w celu podniesienia świadomości społeczności lokalnych, 

upowszechniania wiedzy, ułatwień w dostępie do informacji oraz 

kształtowania toŜsamości regionalnej. Docelowo: stworzenie na podstawie 

doświadczeń z programu pilotaŜowego metody mogącej stać się 

standardowym postępowaniem w zakładaniu tego typu ośrodków 

w gminach województwa. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z  Działaniami  Priorytetowego obszaru  
działań 3.  Rozwój zasobów ludzkich Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2020. 

 

10.3.9 Wytypowanie obiektów cennych kulturowo, o uregulowanym statusie 

własnościowym, mogących stać się, po odpowiedniej adaptacji, siedzibami 

instytucji społecznych związanych z nauką, kulturą, sztuką i edukacją. 

Program ten powinien być nakierowany głównie na obiekty leŜące poza 

miastami. Po wytypowaniu obiektów powinna zostać sporządzona 

kompletna dokumentacja oraz programy konserwacji i adaptacji na wyŜej 

wskazane cele. UŜytkownicy obiektów wyłonieni zostaliby w dalszym 

etapie na drodze konkursów, których pozytywne rozstrzygnięcie 

gwarantowałoby finansowanie prac adaptacyjnych i działalności ośrodka ze 

środków samorządowych. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniami Priorytetowego obszaru  działań            
3. Rozwój zasobów ludzkich Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2020. 

 
 

10.3.10  Stworzenie mechanizmów mających wspierać finansowo 

i organizacyjnie istniejące i tworzone parki kulturowe, zwłaszcza 

w zakresie koordynacji strategii funkcjonowania parków kulturowych na 

terenie województwa oraz  promocji parków, w tym wsparcia finansowego, 

przeznaczonego na tworzenie interaktywnych stron internetowych 

poszczególnych jednostek. 
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Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 1.3. Promocja rozwoju turystyki,  
2.3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działaniem 3.2. 
Budowa kapitału społecznego, Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2020. 

 
10.3.11  Zlecenie wykonania  etapowanego  studium  historyczno-

konserwatorskiego najcenniejszych obiektów modernistycznych 

znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

(powstałych w latach 1918-1939). Wykonanie studium moŜe zostać zlecone 

podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Pracowni Dokumentacji 

i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 

lub innej jednostce. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 1.1. Kreowanie warunków 
przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Strategii Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata   2007-2020. 
 
 

10.3.12 Wspieranie tworzenia i  upowszechnianie   w    procesie    nauczania   

ścieŜek  dydaktycznych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu                                          

(na poszczególnych szczeblach kształcenia podstawowego 

i ponadpodstawowego) w celu poszerzenia wiedzy oraz kształtowania 

toŜsamości regionalnej. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 3.1. Budowa społeczeństwa 
opartego na wiedzy Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2020. 
 
 

10.3.13 Organizacja  pod  patronatem  Marszałka  wieloetapowego  konkursu  

(etap gminny, etap powiatowy, etap wojewódzki) druŜynowego szkół na 

temat wiedzy o dziedzictwie kulturowym i ochronie zabytków regionu – 

konkurs organizowany dla szkół poszczególnych szczebli – podstawowych, 

gimnazjów, liceów. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 3.1. Budowa społeczeństwa 
opartego na wiedzy Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007-2020. 
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10.3.14 Wspieranie    działań     mających    na   celu     wyznaczenie    

i stworzenie infrastruktury nowego szlaku turystycznego – „Szlaku 

megalitycznego” promującego unikatowe w skali europejskiej artefakty 

związane z kulturami megalitycznymi. 

Postulat ten jest dodatkowo zgodny z Działaniem 1.3. Promocja rozwoju turystyki 
Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. 

 

10.3.15 Uporządkowanie   problematyki    szlaków      kulturowych      na        

terenie   województwa z eliminacją tych, które praktycznie nie funkcjonują 

oraz   promocyjnym wzmocnieniem tras o szczególnej wartości dla regionu. 

 

11. POTENCJALNE   ŹRÓDŁA   FINANSOWANIA  PRAC  
      REMONTOWO-KONSERWATORSKICH  PRZY  ZABYTKACH  
      ORAZ INNYCH DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJ Ą   
      OBIEKTÓW  ZABYTKOWYCH ORAZ ZESPOŁÓW      
      URBANISTYCZNYCH I RURALISTYCZNYCH  
 
 
 11.1 Źródła finansowania wynikające z Ustawy o ochronie zabytków  i opiece 
         nad zabytkami 
 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  poza 

określeniem zasad i form ochrony i opieki nad zabytkami porusza takŜe kwestie związane 

z finansowaniem prac przy zabytkach z udziałem środków państwa. 

Pomimo jednoznacznego zapisu ustawowego, określającego obowiązki 

właściciela do opieki nad zabytkiem, państwo zobowiązuje się do wspomagania 

finansowego zadań realizowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych 

do rejestru zabytków. Jednoznacznie naleŜy przy tym podkreślić, Ŝe włączenie  środków 

finansowych pochodzących z budŜetu państwa nie moŜe być stosowane do obiektów 

zabytkowych, które znajdują się jedynie w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji 

zabytków, a nie są wpisane do rejestru zabytków.  

Wprawdzie zgodnie z zapisem art. 71. ust. 2 wspomnianej ustawy sprawowanie 

opieki nad zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, w tym finansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych dla obiektów, których właścicielem lub 

uŜytkownikiem jest samorząd, jest zadaniem własnym samorządu, to juŜ art. 73 mówi                   

o tym, Ŝe między innymi jednostka samorządu terytorialnego moŜe ubiegać się o dotacje 

celową z budŜetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
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robót budowlanych przy zabytku. Dotacje takie przyznawane są przez ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego 

konserwatora zabytków właściwego dla terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt 

zabytkowy wpisany do rejestru zabytków. Zaznaczyć przy tym naleŜy niezaleŜność tych 

źródeł finansowania. 

Innym waŜnym elementem wynikającym z Ustawy o ochronie zbytków i opiece 

nad zabytkami jest zapis pozwalający o ubieganie się o udzielenie dofinansowania                       

w przypadku właścicieli i uŜytkowników wymienionych w ustawie nie tylko na prace 

planowane do wykonania przy zabytku w danym roku budŜetowym, lecz takŜe na prace, 

które zostały wykonane w okresie trzech lat poprzedzających rok złoŜenia przez 

wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji (art. 76 ust.1 pkt 2). Ustawa o ochronie 

zbytków i opiece nad zabytkami zawiera takŜe wykaz prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych, które mogą być objęte dotacją (art. 77).  

Integralną częścią ustawy, wynikającą z zapisu art. 80 ust. 1, jest rozporządzenie 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określające 

szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie                    

i roboty budowlane wpisane do rejestru zabytków oraz sposób prowadzenia dokumentacji 

w tym zakresie (Rozp.Min. Kult. z dnia 10 maja 2004. Dz.U. Nr 124, poz. 1303). 

 

11.2 Programy regionalne i krajowe wspierające  konserwację zabytków 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2007-2013. 

 

1) Działanie 3.3. Rozwój Infrastruktury Kultury. 

Instytucja Zarządzająca –  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez 

Departament  Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. 

Cel i uzasadnienie działania –  Cel działania: Poprawa stanu infrastruktury kultury dla 

zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego. 

Działanie obejmie wspieranie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury 

o znaczeniu ponadlokalnym, a szczególnie regionalnym. Finansowanie obejmie budowę, 
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rozbudowę lub przebudowę obiektów kultury oraz ich wyposaŜenie w urządzenia do 

prowadzenia działalności. 

Wspierane będą inwestycje z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa 

kulturowego, szczególnie o znaczeniu regionalnym, które obejmuje: obiekty i zespoły 

zabytkowe, w tym pałace i dwory, zespoły parkowo-dworskie, obiekty sakralne, zespoły 

obronne  oraz zabytki techniki. Wsparciem objęte zostanie równieŜ promowanie kultury.  

Działanie obejmie równieŜ wsparcie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, przed 

kradzieŜą i zniszczeniem obiektów i zasobów zabytkowych, oraz przystosowanie 

obiektów dla osób niepełnosprawnych. Finansowana będzie konserwacja zabytków 

ruchomych (zasoby archiwalne, biblioteczne, dzieła sztuki). 

 

Przykładowe rodzaje projektów: 

Najbardziej poŜądane typy projektów: 

— Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów kultury o znaczeniu regionalnym, 

wraz z przystosowaniem tych obiektów dla osób niepełnosprawnych. 

— Inwestycje z zakresu rewaloryzacji, restauracji, renowacji obiektów 

i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem nie związanych  

z mieszkalnictwem. 

— Zakup lub renowacja wyposaŜenia trwałego do prowadzenia działalności 

kulturalnej tylko w powiązaniu z projektem  w pkt 1 i 2. 

— Zakup i instalacja systemów zabezpieczeń obiektów i zespołów zabytkowych 

przed poŜarem, kradzieŜą i zniszczeniem. 

— Inwestycje z zakresu przystosowania obiektów kultury dla osób 

niepełnosprawnych. 

— Konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym np. 

zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków. 

— Tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury oraz na 

rzecz promocji w zakresie kultury.  

— Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych 

bibliotek, czytelni.  

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, 
restauracja, zachowanie, a takŜe adaptacja powierzchni obiektu lub zespołu obiektów, będących 
przedmiotem realizowanego zadania z przeznaczeniem na działalność komercyjną (np. 
prowadzenie kawiarni, restauracji, sklepów lub wynajem powierzchni w celach komercyjnych), 
moŜe zostać uznana za wydatek kwalifikowany pod warunkiem, Ŝe nie przekracza 10% całkowitej 
uŜytkowej powierzchni projektu. 
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 Typ beneficjentów: 

1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2) Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną. 

3) Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową 

działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania. 

4) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związków 

wyznaniowych, prowadzące działalność statutową w obszarze objętym wsparciem 

w ramach działania. 

5) Państwowe lub samorządowe instytucje kultury. 

6) Szkoły wyŜsze. 

 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 

(%)  

a) dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna do 65 % 

       Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR 

b) dla projektów, objętych pomocą publiczną zgodnie ze schematem pomocy 

publicznej  

Dofinansowanie pochodzi w 85 % ze środków EFRR i 15 % budŜetu państwa 

c) dla państwowych jednostek budŜetowych - 100%  

Dofinansowanie pochodzi w 65% ze środków EFRR i 35% ze środków  

budŜetu   państwa 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta: (%)  

a) dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna do 35 %. 

b) dla projektów, objętych pomocą publiczną – zgodnie ze schematem pomocy 

publicznej  

c) dla państwowych jednostek budŜetowych  0 % 

 

Minimalna / maksymalna wartość projektu:   

Utrzymanie i ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym - 

max 20 mln PLN; Konserwacja zabytków ruchomych – max 4 mln PLN; Rozwój 

zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz 
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zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek - max 4 

mln PLN;  Zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów 

realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzono z ministrem 

właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz 

dopuszczone w działaniu typy uczelni artystycznych - max 4 mln PLN; Rozwój oraz 

poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu regionalnym i lokalnym - max 20 mln 

PLN;  Dla projektów dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe 

i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, archiwa państwowe – max 4 mln PLN; 

PowyŜsze zapisy nie dotyczą projektów kluczowych.  

 

Forma płatności –  refundacja, zaliczka  

 

2) Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta 

Instytucja Zarządzająca –  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez 

Departament Polityki  Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. 

Cel i uzasadnienie działania:  

— Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na 

terenach miejskich. 

— Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawa warunków Ŝycia 

mieszkańców miast. 

 

Uzasadnienie:  

W ramach działania przewidziane są przedsięwzięcia głównie ukierunkowane na 

kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Główny nacisk 

połoŜony jest na podnoszenie wartości substancji miejskiej i nadawanie jej funkcji 

gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych, 

co wynika z lokalizacji na terenie objętym programem rewitalizacji. Owa aktywizacja 

głównie będzie skierowana na poprawę Ŝycia mieszkańców.  

Uzupełnieniem tych działań, zmierzających do kompleksowej rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych, będą równieŜ inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej. 

Adaptacja na cele mieszkaniowe budynków stanowiących własność publiczną lub 

własność podmiotów prowadzących działalność niedochodową, wykorzystywanych na 

cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub o szczególnych 
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potrzebach tylko na terenach objętych programem rewitalizacji. Inwestycje skierowane 

na infrastrukturę mieszkaniową nie mają słuŜyć wyłącznie realizacji celu, jakim jest 

fizyczna poprawa stanu budynków mieszkalnych, ale mają wpływać równieŜ na 

rozwiązywanie problemów społecznych, występujących na danym obszarze. Inwestycje 

te mają być elementem kompleksowych działań w sferze społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej, podejmowane w celu wyprowadzenia danego obszaru wsparcia 

z kryzysu. Do wsparcia kwalifikowane będą  projekty umieszczone w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji sporządzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. 

samorząd miejski. Instytucja Zarządzająca dokona oceny formalnej i merytorycznej LPR. 

Po pozytywnej ocenie poszczególni beneficjenci wskazani w LPR będą składać wnioski 

w konkursie otwartym. W ramach działania 7.1 przewiduje się wsparcie dla miast 

powyŜej 5 tys. mieszkańców na projekty wskazane w Lokalnych Programach 

Rewitalizacji. Instytucja Zarządzająca dokonała podziału środków w zakresie 

rewitalizacji i odnowy miast.  

 

Przykładowe rodzaje projektów 

wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

— Zagospodarowanie i   uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance 

urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, 

ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, 

place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne. 

— Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony 

konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie 

zabudowy (w tym takŜe rozbiórkę obiektów dysharmonizujących), wraz 

z nadaniem obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, 

turystycznych lub kulturowych. 

— Roboty budowlane w obiektach uŜyteczności publicznej w celu 

przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, 

edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz 

z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. 

— Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze 

zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej, 

znaczeniu historycznym (ujęte w ewidencji zabytków), w tym ich adaptacja na 



 - 151 -  

cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, 

przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy. 

— Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości  

w zagroŜonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub 

remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego. 

— Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych, w zakresie: 

a. infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem (drogi gminne i powiatowe, 

ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, 

skrzyŜowania łączące róŜne rodzaje dróg oraz małe obiekty inŜynieryjne, 

chodniki, przejścia dla pieszych, ścieŜki rowerowe, parkingi), 

b. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

ciepłowniczej i energetycznej –  jedynie jako elementów projektu 

kompleksowego. 

— Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części 

wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: 

a. odnowienie strukturalnych elementów budynku: dach, elewacja 

zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa, klatka schodowa, korytarze 

wewnętrzne i zewnętrzne, wejścia i elementy jego konstrukcji 

zewnętrznej, winda, instalacje techniczne budynku,  

b. działania w zakresie oszczędności energetycznej (instalacje ogrzewcze, 

termomodernizacja), 

c. zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych, 

mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla człowieka. 

Typ beneficjentów: 

1) Jednostki samorządu terytorialnego  

2) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

3) Administracja rządowa. 

4) Szkoły wyŜsze. 

5) Instytucje kultury. 

6) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 

7) Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie zdrowia. 

8) Pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną. 
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9) Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową 

działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.  

10) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związków 

wyznaniowych. 

11) Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

TBS. 

12) Przedsiębiorstwa  

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 

(%)   

a) Dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna 

zgodnie z decyzją IZ w zaleŜności od liczby ludności na danym obszarze: 

• 85 % –  miasta 5-10 tys. mieszkańców 

• 85% –  miasta 10-15 tys. mieszkańców 

• 80% –  miasta 15-20 tys. mieszkańców 

• 75% – miasta powyŜej 20 tys. mieszkańców 

• 70% –  miasta subregionalne: Inowrocław, Grudziądz, Włocławek 

• 65% –  aglomeracja bydgosko-toruńska 

Dofinansowanie w całości pochodzi ze środków EFRR 

b) Dla projektów objętych pomocą publiczną –  zgodnie ze schematem pomocy  

     publicznej 

    Dofinansowanie pochodzi w 85% ze środków EFRR i 15% budŜetu państwa 

 c) Dla państwowych jednostek budŜetowych  -  100% 

 

Dofinansowanie pochodzi w: 

• 85 % - miasta 5-10 tys. mieszkańców 

• 85% - miasta 10-15 tys. mieszkańców 

• 80% - miasta 15-20 tys. mieszkańców 

• 75% - miasta powyŜej 20 tys. mieszkańców 

• 70% - miasta subregionalne: Inowrocław, Grudziądz, Włocławek 

• 65% - aglomeracja bydgosko-toruńska 

ze środków EFRR i odpowiednio 15,20,25,30,35 % ze środków budŜetu państwa 
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Minimalny wkład własny beneficjenta (%)  

a) dla projektów, których nie dotyczy pomoc publiczna 15%; pozostałe miasta 

do wysokości dofinansowania z EFRR 

b) dla projektów objętych pomocą publiczną godnie ze schematem pomocy 

publicznej 

c) dla państwowych jednostek budŜetowych  0% 

Minimalna / maksymalna wartość projektu  nie dotyczy  

Forma płatności – refundacja i  zaliczka (z wyłączeniem przedsiębiorstw)  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 

1) Działanie 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym 

 

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji 

Programów Infrastrukturalnych. 

Cel działania: Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

o znaczeniu ponadregionalnym. 

W ramach działania wspierane będą projekty z zakresu ochrony i zachowania 

dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, a takŜe projekty z zakresu 

rozwoju zasobów cyfrowych w obszarze kultury w dziedzinie zabytkowych zasobów 

bibliotecznych, archiwalnych i filmowych oraz zabytkowych zasobów wirtualnych 

muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp. 

Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji 

technicznej dotyczącej inwestycji zgodnej z celami działania. Efektem realizacji 

projektów będzie poprawa stanu zabytków o znaczeniu europejskim i ogólnopolskim, 

wzrost znaczenia kultury w kreowaniu miejsc pracy i PKB oraz atrakcyjności kraju dla 

turystów, inwestorów i mieszkańców. 

Przykładowe rodzaje projektów:  

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują                         

w szczególności: 

— rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, 

zachowanie, a takŜe adaptację na cele kulturalne obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem, 
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— zakup i remont trwałego wyposaŜenia do prowadzenia działalności kulturalnej 

w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów 

projektu), 

— konserwację zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych 

archiwaliów, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków 

ruchomych, 

— zabezpieczenie zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem, 

— rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizację 

zabytkowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych                                    

i muzealnych, 

— tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych 

bibliotek, itp. (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych), 

— przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania              

i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. 

W ramach jednego złoŜonego projektu beneficjent moŜe łączyć dopuszczone                      

w działaniu typy realizowanych operacji. 

Inwestycje budowlano-konserwatorskie w działaniu dotyczą prac prowadzonych 

w obiektach zabytkowych i ich otoczeniu. 

Typ beneficjentów: 

1) Instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem 

właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 

2) Jednostki samorządu terytorialnego, 

3) Kościoły i związki wyznaniowe, 

4) Organizacje pozarządowe, 

5) Archiwa państwowe, 

6) Szkoły artystyczne, (dla których organem prowadzącym jest minister właściwy                     

ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu 

terytorialnego), uczelnie artystyczne (nadzorowane przez ministra właściwego                    

ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), a takŜe uczelnie publiczne inne niŜ 

artystyczne –  mogą realizować projekty/ brać udział jako partnerzy w projekcie 

wyłącznie w zakresie zadań z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, 

konserwacji zabytków ruchomych oraz ich zabezpieczenia przed kradzieŜą                            

i zniszczeniem, 
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7) Przedsiębiorstwa państwowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku (dotyczy tylko 

podmiotów, których działalność związana jest z ochroną dziedzictwa kulturowego, 

realizujących projekty dotyczące obiektów znajdujących się na Liście Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta 

RP za Pomnik Historii) oraz partnerstwa zawiązane w ramach określonego                        

w działaniu katalogu beneficjentów. 

 

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 

(%) - 85 %. 

Minimalny wkład własny beneficjenta: (%) – 15 %. 

Minimalna wartość projektu: –  20 mln PLN (w tym dla partnerstw zawiązanych w celu 

realizacji projektu). Dla projektów dotyczących: 

— konserwacji zabytków ruchomych, 

— rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zabytkowych zasobów bibliotecznych, 

archiwalnych, filmowych oraz tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, 

fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp., 

— zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz projektów 

realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem 

właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz 

dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych, minimalna wartość 

projektu wynosi 4 mln PLN. 

Dla projektów dotyczących przygotowania dokumentacji technicznej – wszystkie 

typy projektów kwalifikowanych w ramach działania niezaleŜnie od ich wartości. 

Forma płatności: Zasadą jest refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków 

kwalifikowalnych. Informacja na temat zakresu stosowania i wysokości zaliczki zostanie 

uzupełniona po przyjęciu zasad obowiązujących dla wszystkich programów 

operacyjnych. 

 

11.3 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego  
        Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Dnia 14 października 2003 r. w Brukseli została podpisana Umowa o rozszerzeniu 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednym z elementów podpisanej Umowy było 

przyznanie Polsce i pozostałym nowym krajom członkowskim UE środków finansowych 

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
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w  okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2009 r.  Obydwa  te mechanizmy  

wymieniają ochronę kulturowego dziedzictwa europejskiego jako jeden z  obszarów 

priorytetowych dla finansowania projektów.  

Na priorytet 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport 

publiczny i odnowa miast przeznaczono ponad  13 %  z całości przyznanych Polsce 

środków.  

Priorytet 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport 

publiczny i odnowa miast 

Instytucja pośrednicząca:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Cel działania: Celem przedsięwzięć realizowanych w ramach priorytetu 3. było 

zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem 

oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych 

miastach Polski (w szczególności Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań). 

W ramach priorytetu do realizacji moŜliwe  były projekty z zakresu: 

— rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne 

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie 

realizowane w ramach przyjętych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej,  

— rewitalizacji historycznych obszarów miejskich,  

— rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne 

zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych,  

— rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele 

kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności,  

— renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci i martyrologii,  

— budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim 

znaczeniu,  

— budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach                

o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury,  

— kompleksowych programów konserwacji i digitalizacji zabytków ruchomych oraz 

zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych i archiwaliów istotnych                   

dla europejskiego dziedzictwa kulturowego,  

— tworzenia systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz 

zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieŜą i zniszczeniem. 
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Rodzaje beneficjentów:  

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

2. Jednostki samorządu terytorialnego,  

3. Związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,  

4. Państwowe i samorządowe instytucje kultury i instytucje filmowe,  

5. Państwowe szkoły i uczelnie artystyczne,  

6. Państwowe szkoły wyŜsze,  

7. Archiwa państwowe,  

8. Organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym,  

9. Kościoły i związki wyznaniowe,  

10. Przedsiębiorstwa państwowe i zakłady budŜetowe jednostek samorządu 

terytorialnego niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  

11. Instytucje sektora prywatnego działające w interesie publicznym. 

 

Całkowita alokacja z Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczona na ten priorytet                   

na lata 2004-2009 (wg Programu Operacyjnego ze zmianami z dn. 14 listopada 2006 r.) 

wynosiła 78,65 mln. euro. (PowyŜsza kwota nie uwzględnia wkładu krajowego). 

Aktualnie nie ma jeszcze wytycznych co do następnego okresu  funkcjonowania tych 

mechanizmów.  
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12.  PODSUMOWANIE 

 
Przyjęte w opracowaniu kierunki działania i proponowane priorytety wynikają 

przede wszystkim z aktualnego stanu zachowania poszczególnych segmentów 

dziedzictwa kulturowego w regionie. Nie bez znaczenia jest tu teŜ poziom i jakość 

struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za opiekę i ochronę zabytków. Trzeba mieć  

świadomość, Ŝe obecna edycja wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, 

wypełniająca zadanie wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zaprogramowana jest na okres czterech lat. Tym samym przyjęte w programie zadania 

muszą przekładać się na realne moŜliwości w zakresie ich realizacji. Poza tym realizacja 

zadań określonych w tym dokumencie musi być takŜe płynnie zarysowanym przejściem 

do realizacji kolejnych edycji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. 

W procesie konserwacji i innych działań związanych z zachowaniem materialnych 

pozostałości  historii regionu, objętego granicami województwa kujawsko- pomorskiego, 

rzeczą bezwzględnie priorytetową jest konsekwentna kontynuacja podejmowanych 

działań. Nic bowiem gorzej nie wpływa na kondycje zabytków jak  działania 

okazjonalne. Nazbyt wiele mamy w regionie przykładów, gdzie przeprowadzane prace  

remontowo-konserwatorskie przy zabytku były podejmowane w imię doraźnych celów. 

Ich konsekwencją, poza wydatkowanymi środkami, stały się niezagospodarowane 

niszczejące obiekty. 

Niniejszy program ma między innymi na celu stworzenie mechanizmów,                      

przy jednoczesnym wskazaniu na priorytetowe zadania, w wyniku których polepszy się 

stan techniczny w poszczególnych grupach zabytków. Wytworzone mechanizmy                        

i synchronizacja działań wszystkich elementów strukturalnych, zaangaŜowanych                            

w ochronę dziedzictwa i opiekę nad zabytkami, usprawnią zarządzanie tą niezmiernie 

waŜną, lecz ciągle nie do końca uświadamianą sferą Ŝycia społecznego. 

Przeprowadzona ocena stanu posiadania i zachowania substancji zabytkowej                   

w województwie kujawsko-pomorskim wykazała w sposób jednoznaczny bogactwo 

ilościowe zabytków oraz mechanizmy stosowane w ich ochronie. Jednocześnie 

przeprowadzona ocena stanu zachowania substancji zabytkowej pozwoliła                             

na wytypowanie obiektów, grup obiektów lub obszarów zabytkowych, które ze względu 

na rangę i często przyjęte priorytety samorządu winne być w pierwszej kolejności 

poddane działaniom konserwatorskim bądź szeroko pojętej rewitalizacji. 
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Jednocześnie dokument ten wykazał występowanie zjawisk negatywnych,                     

do których bez wątpienia naleŜy między innymi brak spójności działań na róŜnych 

szczeblach zarządzania dziedzictwem materialnym regionu czy teŜ  niewystępujący stały 

monitoring zabytków prowadzony przez samorządy. 

Mając na uwadze przedział czasowy funkcjonowania obecnej edycji 

wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, zadaniami priorytetowymi, obok 

wskazanych do realizacji, winny być podjęte takie kroki, w wyniku których sprawniejsze                

i bardziej efektywne będą działania w zakresie ochrony. Bez wątpienia zaliczyć tu 

naleŜy: 

— Stworzenie mechanizmów i struktury, której zadaniem będzie stały monitoring  

wybranej grupy zabytków i środowiska kulturowego, przynajmniej w zakresie 

przyjętych priorytetów. Funkcję taką moŜe pełnić podległa Urzędowi 

Marszałkowskiemu jednostka – Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Oczywistym teŜ jest, Ŝe działania 

takie muszą być synchronizowane  z działalnością Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

— Prowadzenie działań integrujących jednostki odpowiedzialne za ochronę zabytków                   

i opiekę nad zabytkami z jednostkami odpowiedzialnymi za rozwój regionalny                      

w zakresie między innymi tworzenia mechanizmów i procedur  tworzenia oraz 

uzgadniania dokumentów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, 

synchronizowanych z zadaniami ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. NaleŜy 

podjąć kroki w celu eliminacji działań dublujących się. 

— Stworzenie mechanizmu wymiany informacji między Samorządem Województwa                  

a Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w celu zwiększenia efektywności działań i unikania dublowania zadań. 

— Opracowywanie planów rewaloryzacji obiektów i obszarów kulturowych                               

z włączaniem atrakcyjnych mechanizmów wsparcia. 

— Stworzenie mechanizmów finansowego wsparcia dla właścicieli i uŜytkowników 

obiektów zabytkowych, które poza zwiększeniem efektywności działań                          

przy zabytkach wzmocniłyby takŜe moŜliwość egzekucji działań konserwatorskich 

przy zabytku. 

— Prowadzenie działań promocyjnych i szkoleniowych dla właścicieli i uŜytkowników 

obiektów zabytkowych w zakresie nie tylko moŜliwości ubiegania się o wsparcia 
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finansowe, ale – co równie waŜne – w zakresie profilaktyki i konserwacji oraz 

zaznajamiania z obowiązującymi przepisami prawa. 

— Jednym z waŜniejszych zadań, lecz niestety ciągle traktowanym marginalnie, jest 

stworzenie systemu szkoleń i popularyzacji z zakresu opieki nad zabytkami i historii 

regionu. Działania te w okresie długofalowym w sposób niepodlegający dyskusji 

podnoszą  poziom świadomości lokalnej i regionalnej. 

Propozycje działań, o których mowa wyŜej, mają na celu wzmocnienie społecznej 

kontroli nad pozostałościami dziedzictwa w regionie, tworząc przy tym zwiększoną sieć 

strukturalną pozwalająca na sprawne kontrolowanie zadań wykonywanych przez róŜne 

jednostki. Jednocześnie proponowane mechanizmy działania i szkoleń nie tylko zwiększą 

kontrolę nad funkcjonowaniem organów ochronnych, opiekujących się zabytkami, ale – 

co chyba jest równie waŜne – wpłyną na zwiększenie stopnia świadomości społecznej 

w zakresie posiadanego zasobu i jego wartości dla regionu. Nie bez znaczenia jest takŜe 

argument szansy pobudzenia gospodarczego w oparciu o zasób zabytkowy. Coraz 

częściej, z coraz lepszymi efektami, prowadzona jest działalność usługowa 

w adaptowanych budynkach zabytkowych. Poza aspektem czysto ekonomicznym, 

waŜnym elementem tu występującym jest propagowanie wyjątkowości i ukazywanie 

niepowtarzalnych walorów architektonicznych i krajobrazowych regionu. 

Świadomość społeczna posiadania zabytków i unikatowego często krajobrazu 

kulturowego jest niezwykle waŜnym elementem, wchodzącym w skład poczucia 

toŜsamości regionalnej. Rola i zadanie samorządu polega między innymi na tworzeniu 

mechanizmów chroniących unikatowe walory regionu. Wojewódzki program opieki                

nad zabytkami jest narzędziem nie tylko określającym kierunki działania, ale – co jest 

równie waŜne – pokazującym skalę zjawiska i pośrednio szansę rozwoju gospodarczego, 

kulturowego regionu kujawsko-pomorskiego. 

 

 
 
 


