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Zaczątki planowania przestrzennego w kulturze łużyckiej
Od  około  700  r.  p.n.e.  obecność  kultury  łużyckiej   na  ziemiach  Polski  zaczęła

zaznaczać  się-  mówiąc   językiem  dzisiejszym-  w  zakresie  zagadnień  planowania
przestrzennego. Od tego czasu bowiem zamiast amorficznych aglomeracji niewielkich osad
powstawały zespoły osadnicze, składające się z grodu obronnego o powierzchni około 1- 5 ha
(w  Łozie  był  ok.  5ha),  zabudowanego  gęsto,  oraz  z  niewielkich  osad  stałych,
rozmieszczonych wokół niego o promieniu około 10-15 km. Według niektórych idea takich
zespołów zrodziła się na terenach Czech i Północnych Moraw; w każdym razie zespoły te
rozprzestrzeniały  się  u  nas  stopniowo z dorzecza  górnej  Odry.  Około połowy pierwszego
tysiąclecia p.n.e. obszar ich występowania doszedł do okolic Dunajca, Nidy, Prosny i Gopła.1

Powstanie grodu ludności kultury łużyckiej – Loza
Postaram się na podstawie opisu prac budowy grodu w Biskupinie nakreślić powstanie

osady obronnej w Lozie.  Nazwa Loza może być używana w stosunku do powstałej  osady
dzisiejszej Chełmży2, prawdopodobnie bowiem nazwa ta powstała właśnie wtedy- ok. 700 lat
p.n.e. Powstanie osady obronnej przecież pokazują nieliczne archeologiczne dowody istnienia
osady,  tu  nad  J.  Chełmżyńskim.  Lokalne  osadnictwo  kultury  łużyckiej  omówiłem już  w
opracowaniu pt. Dzieje ziemi chełmińskiej3.

Nazwy Loza i Łoza znalazły swoje wyjaśnienie w Słowniku geograficznym Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich pod hasłem Łoza: […] 2.)  Łoza,  dokładnie Loza,
nazywało się kiedyś jezioro dość znaczne przy mieście Chełmży, pow. toruński, od którego
sama ta  osada  imię  Łoza  przyjęła  w najdawniejszych  czasach;  jezioro  Łoza  wspominają
dokumenty  w  XIII  w.  Obecnie  zowie  się  zazwyczaj:  jezioro  chełmżyńskie.  Poruszane
Chełmża. […]4

Gród  wzniesiono  na  wyspie  otaczających  jezior  Miałkusz  i  Chełmżyńskiego.  Nie
wykluczone, że nowoprzybyły lud  musiał się jakoś porozumieć o „prawo” do miejsca osady
z ludem kultur neolitycznych wcześniej  zajmującym tą naturalnie   obronną wyspę- wtedy
poziom wód w jeziorach był o parę a może nawet paręnaście metrów wyższy od obecnego.

Wyspę  od  strony  południowej  i  południowo-  wschodniej  otoczono  falochronem-
częstokołem z kilkunastu tysięcy pali wbitych ukośnie w dno jeziora oraz wałem o szerokości
ok. 2,5 m i wysokości około 3-4 m, składającym się z trzech rzędów jakby skrzyń bez dna,
wypełnionych ziemią, od wewnątrz podpartych słupami rozstawionymi stosunkowo rzadko.
Ściany  skrzyń  utworzono  z  bierwion  ułożonych  poziomo  i  wzajemnie  zahaczanych  za
pomocą  odpowiednich  wycięć,  a  od  zewnątrz  oblepionych  gliną.  Od  strony  północnej  i
północno-  zachodniej,  tam gdzie  nie  było  przystępu  bezpośredniego  do  jeziora  częstokół
wbito u podstawy wału a sam wał był szeroki w podstawie ok. 3 m, wysokości ok. 5-6 m.
Konstrukcja  wału  zaporowego  była  podobna  jak  od  strony  południowej.  Zakładam,  że
północna ulica wzdłuż wałów to dzisiejsza ulica Szewska i wyznacza ona północną granicę
osady. Wnętrze grodu było dostępne przez bramę, do której z brzegu jeziora Miałkusz wiódł

1 Wiktor Krassowski; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, Warszawa 1989, s. 23
2 Władysław Goliński; Nazwy: Chełmno, Chełmża, Łoza, maszynopis, Ustka 2022, s. 2-6.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art16c.pdf 
3 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, maszynopis, Ustka 2020, Rozdz. I, s. 35 i dalsze,
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25aa.pdf 
4 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom V, Szlurpkiszki – Warłynka,
Warszawa 1892, s. 763

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25aa.pdf
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art16c.pdf
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most długości około 150 m (podobnie jak w Biskupinie). Konstrukcja mostu składała się z
pali, na których osadzono belki poprzeczne, dźwigające pomost.

Od strony wewnętrznej wału wokół całego osiedla biegła droga, wyłożona drewnem,
przy bramie zaś znajdował się plac o wymiarach ok. 25 x 25 m. Ulica okólna łączyła wyloty
równoległych  ulic  (o  szerokości  ok.  3m).  Niestety,  nie  da  się  ustalić  dokładnych  danych
dotyczących daty powstania osady obronnej (albo i otwartej) w Lozie ze względu na nikłość
śladów,  co  świadczy  nie  o  ubóstwie  budownictwa  w  tym  okresie,  lecz  o  małym
zaawansowaniu dotychczasowych badań. Późniejsze mury obronne są na tym samym planie
co wcześniejsze wały obronne.

Domniemana  realizacja  budowy  grodu  Loza  na  podstawie  budowy  Biskupina. 
Dzięki  badaniom archeologów  wiemy,  że  gród  pod  Biskupinem wzniesiono  nader

szybko;  znamy  także  kolejność  prac.  Najpierw  zniwelowano  wyspę  i  wkopano  słupy,
zabezpieczając je przed osiadaniem; następnie ułożono drogi i podłogi, a dopiero na końcu
zbudowano  ściany.  Realizacja  tego  grodu  nie  miała  charakteru  żywiołowego  czy
spontanicznego, lecz była wykonana wedle jakiegoś przemyślanego projektu. Budulcem było
oczywiście drewno.

Ryc. 1. Rekonstrukcja grodu kultury łużyckiej w Biskupinie.

Źródło: Fotografię wykonał: Ludek , Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biskupin_brama_od_zewnatrz.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biskupin_brama_od_zewnatrz.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ludek
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Ślady dawnego grodu Loza
Jest  pewien ślad zapisany w haśle  Chełmża w Słowniku geograficznym Królestwa

Polskiego i innych krajów słowiańskich. Poniżej podaję fragment hasła Chełmża:
[…] Chełmża, niem. Culmsee, Kulmsee, zwane też w niektórych rękopisach Chełmżyca lub
Łoża, małe m. w pow. toruńskim, na bitym trakcie między Chełmnem a Toruniem, przeszło
milę od Chełmna, 3 mile od Torunia; leży na półwyspie wielkiego jeziora,  ciągnącego się
więcej niż milę od Chełmży do Zalesia. W pobliżu z drugiej północnej strony leży drugie
jezioro przy Bielczynach, zwane Miałkusz; o tem jest podanie jeszcze u ludu, że św. Jutta,
ilekroć  musiała  sobie  skrócić  drogę  do  Chełmży,  szła  prosto  przez  jezioro  i  nic  jej  nie
szkodziło; mówią także ludzie, że nad Miałkuszem kościół zapadł, a rybacy, zasadzając sieci
na ryby, nieraz zahaczą o jego wieże. W obronnem tem z natury miejscu istniał od dawna
gród warowny, Loza nazywany, który pogańscy Prusacy kusili się zdobyć, i nieraz dotkliwą
klęskę ponieśli. Pierwsi chrześcijanie, jak piszą stare wizytacye kościelne, pamiętali tu czasy
Mieczysława…..[…]5

Daję wiarę temu, że bł. Jutta6 chodziła skracając sobie drogę z Bielczyn do Chełmży
idąc  po  zapadniętym moście  pochodzącym z  okresu  istniejącego  tu  grodu  Loza  ludności
kultury łużyckiej.  Jeszcze  gdy w okresie  nowożytnym rybacy łowiący ryby w Miałkuszu
sieciami  to  zahaczali  przecież  o  sterczące  pozostałości  mostu.  Badania  drewna  metodą
dendrologiczną określą dokładnie kiedy zostało ścięte drzewo na budowę mostu.

Koniecznie dzisiaj w tym bagnie pozostałym po jeziorze Miałkusz trzeba poszukać
pozostałości  mostu.  Ze  swojej  pamięci  wyciągnąłem  pewien  zatarty  nieco  fakt  i  jestem
pewien, że pozostałe części pali wbitych w dno jeziora Miałkusz widziałem podczas wyprawy
z kolegami na piskorze w roku bodaj 1962.

Lokalna komunikacja grodu obronnego Loza7

Już w epoce brązu istniała  zapewne droga lądowa, która lokalnie  przebiegała:  ...  -
Grodno (osada obronna) -  Loza (osada obronna) -Gzin (osada obronna) - Kałdus (tzn. jego
obronna osada z epoki brązu) -... W tych tu rozważaniach nie ma wpływu czy przyjmie się w
Łozie istnienie osady obronnej, czy otwartej.  jednakże do samego grodu wiodła tylko jedna
droga stanowiąca odprowadzenie od głównego szlaku.

Fakt  występowania  osad  na  wyspach  wystarcza  by  przyjąć  również  istnienie
komunikacji  wodnej.  Łodzie  były  powszechnie  wykorzystywane  np.  przez  bartników  do
transportu miodu....

Zmierzch kultury łużyckiej
Osada  obronna  w  Biskupinie  nie  istniała  długo,  została  ostatecznie  zniszczona  i

opuszczona przez ludność kultury łużyckiej około 450 r. p.n.e.8  W VI- V w. p.n.e. kultura
łużycka  dobiegła  swego  kresu.  Przyczyn  tego  było  wiele.  Głównymi  mogły  być  zmiany
klimatu. Nastąpiło zwiększenie się rocznej sumy opadów, powodujące podniesienie poziomu
wód w rzekach i jeziorach,  a więc zniszczenie upraw oraz osad znajdujących się nisko, a

5 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I, Szlurpkiszki – Warłynka, 
Warszawa 1892, s. 569.
6 Błogosławiona Juta, Juta z Chełmży, Juta z Bielczyn, Juta, Jutta von Sangerhausen, ur. ok. 1220 w 
Sangerhausen, zm. 12 maja 1260 w Bielczynach k. Chełmży – niemiecka arystokratka, błogosławiona kościoła 
katolickiego, mistyczka i pustelnica. Mogła mieszkać w pustelni, a nie być pustelnicą w całym tego słowa 
znaczeniu.- Wikipedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Juta_z_Che%C5%82m%C5%BCy 
7 Władysław Goliński; Szlaki lądowe i wodne ziemi chełmińskiej na przestrzeni wieków, Ustka 2020.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art43.pdf 
8 Witold Krassowski; Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961, s. 6.

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art43.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juta_z_Che%C5%82m%C5%BCy
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także  zabagnienie  czarnoziemów,  zmuszające  do  przesunięcia  upraw  na  lekkie  gleby
piaszczyste.  Jednakże  w  przypadku  położenia  osady  Łoza,  leżącej  na  wzniesieniu,
podniesienie stanu wód nie przyniósł by większych szkód, przecież pola przy osadzie też były
położone  wysoko  i  też  nie  ucierpiałyby  na  skutek  dużych  opadów.  I  znów  brak  badań
archeologicznych nie pozwala nam odpowiedzieć na pytanie czy ludność kultury łużyckiej
opuściła  swoją  osadę  obronną  Loza.  Zakładam,  że  nie  opuściła  osady,  którą  wcześniej
zbudowała,  ale  taka  hipoteza  jest  sprzeczna  z  wynikami  badań  naukowców (a  właściwie
braku jakichkolwiek sensownych badań na terenie Chełmży) jakkolwiek trudno dać wiarę
temu, że Loza opustoszała. 

Wedle niektórych kultura łużycka utworzyła podłoże, na którym kultura ziem Polski
rozwijała się aż do czasów powstania państwa polskiego. Największym bogactwem regionu
jest  zachowany  choć  cząstkowo  pradawny  język-  gwara  chełmińska,  jestem  w  pełni
przekonany o rdzennych,  pewnie  już nielicznych słowach gwary pochodzących  właśnie z
języka ludności  kultury  łużyckiej,  ludności  zamieszkałej  również w Lozie.  Jeśli  przetrwał
język to przetrwali i potomkowie ludu kultury łużyckiej.9

Stary cmentarz w Chełmży
W historycznej tradycji Chełmży przetrwała nazwa: „Stary Cmentarz”. W osadach tak

samo obronnych jak i otwartych kultury łużyckiej, kultury pomorskiej jak i kultury grobów
kloszowych  cmentarze  znajdowały  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zamieszkałych  osad.
Myślę,  że  takim  wielokulturowym  cmentarzyskiem  jest  właśnie  ten  stary  cmentarz
mieszczący się przy ul. Chełmińskiej, gdzie w średniowieczu stał kościół p.w. św. Jerzego.

Jeśli  tak  jest  faktycznie,  jeśli  chodzi  o  wiek  cmentarza  to  ziemia  przechowała  z
pewnością  relikty  przeszłości  jak  choćby  skorupy starej  ceramiki.  Nie  trzeba  specjalnych
badań  archeologicznych  przeprowadzać  obecnie  na  tym  cmentarzu,  wystarczy  przesianie
ziemi przez archeologów przy obecnie wtórnie wykopywanych mogiłach.

Badania archeologiczne na cmentarzu w zasadzie powinny potwierdzić lub zaprzeczyć
w udziale zaludnienia osady w Lozie przez ludność kultury łużyckiej i pomorskiej. I tak: […]
Kultura pomorska w ciągu ok. 350-400 lat zajęła obszary od Pomorza na północy po Karpaty
i Podkarpacie oraz Wyżyny Polskie i Ukraińskie na Południu. Nie ma jednak pewności, czy
chodzi tu tylko o przemiany kulturowe i/lub różnej skali migracje ludności… […]10

Sprawa nastąpienia zwyczajów kultury pomorskiej jednak jak twierdzą naukowcy nie
jest wcale taka prosta jakby się wydawało. […] To „pomorskie” kontynuowanie użytkowania
wcześniej  zasiedlonych  stref  krajobrazowych  nie  miało  jednak  charakteru  prostego
zastąpienia jednych struktur drugimi.  Niektóre,  wyżej przytoczone datowania kilku osiedli
obronnych (np. Kamieniec czy Kałdus) oraz stwierdzanie na poszczególnych stanowiskach
materiały źródłowe o charakterze łużycko- pomorskim, wyraźnie pokazują na istnienie takich
przejściowych enklaw osadniczych jeszcze w końcowych fazach wczesnej epoki żelaza. Jeśli
przyjąć, że zarówno jakaś grupa osad otwartych, jak i obronnych funkcjonowała w szerszym
kontekście społecznym (wraz z użytkowanymi ciałopalnymi nekropolami), to wydaje się, że
mogło  dochodzić  do jakiegoś  współegzystowania  wspólnot  późnołużyckich  i  pomorskich.

9 Władysław Goliński; Nazwy: Chełmno, Chełmża, Łoza, maszynopis, Ustka 2022; 
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art16c.pdf 
10 Jarosław Lewczuk; Przyczyny przemian kulturowych- nie tylko we wczesnej epoce żelaza, [w:] Między 
kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, Gdańsk 2010, s. 34.

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art16c.pdf
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Pogląd ten dodatkowo poświadcza wielokrotnie ujawniane współwystępowanie na osadach
ceramiki naczyniowej o cechach mieszanych…. […]11

Jest  jednak  taka  ewentualność  jeśli  chodzi  o  przetrwanie  ze  swoimi  zwyczajami
ludności kultury łużyckiej. […] Lokalna grupa ludności kultury łużyckiej, najpewniej będąca
w początkach epoki żelaza częścią większej całości (tzw. nadodrzańskiej kultury łużyckiej),
mogła trwać do końca wspomnianego okresu. Zakładane jej  nieprzerwane istnienie  mogło
dotyczyć zarówno pewnej części osiedli obronnych oraz otwartych, jak towarzyszących im w
większości niewielkich ciałopalnych nekropolii. […]12

Cmentarzyska kultury łużyckiej.

Ryc. 2. Popielnica z cmentarzyska kultury łużyckiej. 

Źródło: Fotografia wykonana przez Dariusza Cierpiała w 2006 roku w Skansenie w Częstochowie.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cz%C4%99stochowa_Skansen_03.jpg 

11 Jacek Gackowski; „Pomorska” modyfikacja grupy chełmińskiej kultury łużyckiej. Refleksje nad lokalnym 
modelem przemian na przełomie epoki brązu i żelaza, [w:] Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. 
Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, Gdańsk 2010, s.163.
12  Jacek Gackowski; „Pomorska” modyfikacja grupy chełmińskiej kultury łużyckiej. Refleksje nad lokalnym 
modelem przemian na przełomie epoki brązu i żelaza, [w:] Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. 
Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, Gdańsk 2010, s.164.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cz%C4%99stochowa_Skansen_03.jpg
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Popielnice  obecnie  odnajdowane  są  na  cmentarzyskach  kultury  łużyckiej,  które
mieściły  się  przy  osadach  ludności  tejże  kultury,  znajdowane  popielnice  są  obecnie
przysypane  ziemią-  zapewne  pierwotnie  były  pozostawiane  na  powierzchni  ziemi.  W
popielnicach znajduje się reszta pozostała po stosie pogrzebowym- jednolita forma pochówku
ciałopalnego  dla  tej  kultury-  w  popielnicach  o  zróżnicowanych  kształtach  zależnych  od
miejsca występowania.

Osada Loza w okresie od IV w. p.n.e. do IV w. n.e.
 W VI w. p.n.e. ludność kultury pomorskiej zaczęła swą „wędrówkę” od Bałtyku na

południe, aż do Bobru, bez wątpienia nastąpiło połączenie ludności obu kultur i tym samym
wyodrębnienie  się  cech  charakterystycznych  dla  kultury  pomorskiej  jako  dominującej.
Najbliższe  w  okolicy  poznane  cmentarzyska  kultury  pomorskiej  były  w  Zalesiu  i  w
Brąchnówku. Myślę, że społeczność Lozy konserwowała wały drewniano ziemne, które w
dalszym ciągu skutecznie broniły ludność znajdującą się w osadzie. Jak choćby około 500 r.
p.n.e.  irańscy  koczownicy-  pasterze,  Scytowie,  dotarli  znad  Morza  Czarnego  do  Bramy
Morawskiej  i  przekroczywszy  ją,  rabowali  w  V  w.  p.n.e.  obszary  wzdłuż  Odry  oraz
Sieradzkie i wschodnią Wielkopolskę. Może nawet dotarli do ziemi chełmińskiej.

Ziemia chełmińska na przełomie epoki brązu i żelaza według Tadeusza
Malinowskiego.

Wykopaliska archeologiczne z okresu kiedy powszechnie zostawały opuszczane osady
obronne  (około  IV  w.  p.n.e.)  przez  ludność  kultury  łużyckiej,  prowadzone  są  niemal
wyłącznie  na  cmentarzyskach  (wyjątek  tu  stanowi  przetrwała  jako  zgliszcza  do  naszych
czasów osada w Biskupinie). Loza ma zapewne z osady ludności kultury łużyckiej szczątki
mostu potwierdzające pochodzenie osady, przydałyby się prace w samej starówce Chełmży-
przecież można przeprowadzać wykopaliska w miejscach rozsypujących się kamienic starej
Chełmży.

Inaczej  wyglądały cmentarzyska kultury łużyckiej  a inaczej  kultury pomorskiej.  W
przypadku osady w Łozie (Łoza to słowiańska nazwa osady) nastąpiło zupełne zniwelowanie
(zmiany cywilizacyjne) cmentarzy kultury łużyckiej i pomorskiej.

Wyjątkową  pozycję  zajmują  groby  kloszowe.  Znamy  je  z  Brąchnówka  w  pow.
toruńskim, Czarza w pow. chełmińskim, Dźwierzna, Gostkowa, Górska i Kamieńca w pow.
toruńskim, Kokocka, Nowych Dóbr i Różnowa w pow. chełmińskim, Rzęczkowa i Zalesia w
pow. toruńskim, razem jedenaście stanowisk. U tego rodzaju pochówku popielnica z kośćmi
jest  przykryta  kloszem  glinianym  kształtu  dużej  wazy,  wysokiej  około  50  cm.  Typ  ten
występował wyjątkowo już w młodszej epoce brązu w kulturze łużyckiej, jak to stwierdzono
w  Kaszczorku  i  Rogowie  w  pow.  toruńskim.  Klosze  okresu  halsztackiego  są  więc
pozostałością  kultury łużyckiej  IV i  V okresu brązu. Podkreśla  to  również fakt,  że  groby
kloszowe okresu halsztackiego występują wyłącznie w powiecie toruńskim i chełmińskim,
gdzie istniały już te formy w końcu epoki brązu. Jednak w Halsztacie pojawia się innowacja,
przedtem nieznana.  Mianowicie  obok kloszów wolno stojących w ziemi spotyka się także
klosze obstawione płytami kamiennymi, jak to widzieliśmy w Gostkowie i Brąchnówku w
pow.  toruńskim.  W  ten  sposób  łużyckie  groby  kloszowe  dostosowały  się  do  grobów
skrzynkowych, przejmując od nich skrzynki. W popielnicach przykrytych kloszem tkwią więc
elementy  łużyckie,  odmieniające  się pod wpływem kultury pomorskiej.  Jest  jeszcze jedna
różnica  między  grobami  skrzynkowymi  a  kloszowymi.  Pierwsze  są  zawsze  zbiorowe,
zawierają popielnice ze szczątkami kilku, nawet kilkunastu jednostek bądź jednej rodziny lub
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jednego rodu. Natomiast klosze przykrywają zawsze tylko urnę z kośćmi jednej osoby, jak to
było w kulturze łużyckiej.

Ryc. 3. Groby podkloszowe w kulturze pomorskiej okresu halsztackiego C i D w północnej
Polsce.13

Źródło: Tadeusz Malinowski; W sprawie genezy popielnic twarzowych i grobów 
podkloszowych w Kulturze pomorskiej, Przegląd Archeologiczny Vol. 28: 1981, pp. 211-
218 PL ISSN 0079-7138.

1. Białośliwie,  gm., woj. Piła 2. Brąchnówko, gm. Chełmża, woj. Toruń 3. Bronowo, gm.
Połczyn-Zdrój,  woj.  Koszalin  (kultura  łużycka?)  4.  Chłapowo,  gm.  Władysławowo,  woj.
Gdańsk 5. Chocielewko, gm. Nowa Wieś Lęborska, woj. Słupsk 6. Czarze,  gm. Dąbrowa
Chełmińska,  woj.  Bydgoszcz  7.  Darskcwo,  gm.  Kołczygłowy,  woj.  Słupsk  8.  Dębówko
Nowe,  gm.  Białośliwie,  woj.  Piła  9.  Dygowo,  gm.,  woj.  Koszalin  10.  Dźwierzno,  gm.
Chełmża, woj. Toruń 11. Elbląg 12. Gościcino, gm. Wejherowo, woj. Gdańsk 13. Gościeradz,
gm. Koronowo, woj.  Bydgoszcz 14. Gościszewo, gm. Sztum, woj.  Elbląg 15. Górsk,  gm.
Zławieś Wielka,  woj. Toruń 16. Gruczno, gm. Świecie, woi. Bydgoszcz 17. Jeziorno, gm.
Dzierzgoń, woj. Elbląg 18. Kaszczorek, gm. Lubicz, woj. Toruń 19. „ ,, ,, „ (kultura łużycka?)
20. Kleszczewko, gm. Pszczółki,  woj. Gdańsk 21. Kokocko, gm. Unisław, woj. Toruń 22.
Konikowo, gm. Świeszyno, woj. Koszalin 23. Niebędzino, gm. Nowa Wieś Lęborska, woj.

13 Tadeusz Malinowski; W sprawie genezy popielnic twarzowych i grobów podkloszowych w Kulturze 
pomorskiej, Przegląd Archeologiczny Vol. 28: 1981, pp. 211-218 PL ISSN 0079-7138.
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Słupsk 24. Nowe Dobra, gm. Chełmno, woj. Toruń 25. Nowy Targ, gm. Stary Targ, woj.
Elbląg 26. Osieki Słupskie, gm. Ustka, woj. Słupsk 27. Otomin, gm. Kolbudy Górne, woj.
Gdańsk 28.  Parowy,  gm.  Sztum,  woj  Elbląg  29.  Pączewo,  gm.  Skórcz,  woj.  Gdańsk 30.
Poczernino,  m. Władysławowo,  woj.  Gdańsk 31. Różnowo, gm. Unisław,  woj.  Toruń 32.
Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka, woj. Toruń 33. Skórcz, gm., woj. Gdańsk 34. Słuchowo,
gm.  Krokowa,  woj.  Gdańsk  35.  Stara  Jania,  gm.  Smętowo  Graniczne,  woj.  Gdańsk  36.
Starzykowo Małe, gm. Iława, woj. Olsztyn 37. Tolkmicko, gm., woj. Elbląg 38. Topolno, gm.
Pruszcz, woj. Bydgoszcz 39. Wielka Wieś-Swarzewo, gm. Puck, woj. Gdańsk 40. Zalesie,
gm. Chełmża, woj. Toruń 41. Zamek Kiszewski, gm. Stara Kiszewa, woj. Gdańsk.

Epoka żelaza w ziemi chełmińskiej (700 lat p.n.e. do 1250 n.e.)14

Produkcję  żelaza  odkryto  najpóźniej  z  produkcji  metali  w  starożytności.  Do
południowo- wschodniej Europy technologia produkcji przyszła ok. 1200 r. p.n.e. To późne
opanowanie  uzyskiwania  żelaza  tłumaczy  się  trudnościami  technologicznymi
przeprowadzania wytopu, chodzi o uzyskanie niezbędnej temperatury (powyżej 1000oC) aby
nastąpiło wytopienie się metalu z jego rudy. W dymarkach (piecach hutniczych) uzyskiwano
półpłynny metal a jego oczyszczenie z wtrąceń następowało przez przekuwanie. Dlatego też
obok dymarek były posadowione kuźnie.

Pierwszy,  wczesny okres  (650-400 lat  p.n.e.)  ma  nazwę pochodzącą  od  wielkiego
cmentarzyska Hallstatt w Austrii. W tym okresie ziemia chełmińska ma nadal swoje osady
(otwarte i  obronne) ludności kultury łużyckiej.  Największą odkrytą do tej  pory osadą jest
osada  obronna  w  Gzinie.  Podobnymi  osadami  są  osady  w  Kamieńcu  (koło  Torunia)  i
Kałdusie (koło Chełmna). W Chełmży również odkryto ślady osady z tego okresu, nie jest
jednak pewne aby po tych uzyskanych wynikach badań sądzić, że to była osada obronna.15

W okresie halsztackim ziemia chełmińska podlegała wpływom innej grupy ludności z
północy-  ludności  kultury  wschodnio  pomorskiej.  Ludność  kultury  wschodnio  pomorskiej
grzebała  swoich  zmarłych  w  tzw.  grobach  skrzynkowych  (patrz  rysunki  załączone  do
sprawozdania z cmentarzyska w Brąchnówku koło Chełmży). Jak dotąd w ziemi chełmińskiej
nie udało się znaleźć osad kultury wschodnio pomorskiej. Groby skrzynkowe są znane m.in. z
Chełmna, Borówna, Czarża, Grzybna, Kałdusa, Trzebcza, Łunaw, Klęczkowa, Brąchnówka,
Zalesia  i  innych.  Groby  kultury  wschodnio  pomorskiej  odnajdowano  w  tej  samej
miejscowości co kultury łużyckiej, wydaje się więc, że ekspansja kultury pomorskiej miała
charakter pokojowy.16 Pozostaje jednak postawić pytanie: dlaczego ludność kultury łużyckiej
buduje gród obronny w Gzinie?

Wzajemne  oddziaływanie  na  siebie  kultury  łużyckiej  i  wschodnio  pomorskiej
stworzyło nowy obraz kultury materialnej. Ma to miejsce już w drugim okresie epoki żelaza
(400r.p.n.e  do  początku  naszej  ery.),  w  okresie  lateńskim.  W  ziemi  chełmińskiej  okres
lateński  wyznaczają  cmentarzyska  z  grobami  kloszowymi,  przez  wielu  badaczy okres  ten
określany jest  dominacją  kultury grobów kloszowych albo podkloszowych. Z tego okresu
znane  są  jedynie  cmentarzyska  z  Kokocka,  Różnowa,  Wabcza,  Nowych  Dóbr,  Czarża  i
Brąchnówka. Ludność tej kultury zajmowała się zapewne rolnictwem i hodowlą.17 Końcowy
czas okresu lateńskiego (125 r. p.n.e. do początku naszej ery) zwany jest okresem wenedzkim

14 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdział 2, maszynopis, Ustka 2022, s. 3-5,
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf 
15 Czarciński Ireneusz, Początki osadnictwa na ziemi chełmińskiej, [w:] Dzieje Chełmży, 1994, s. 30
16 Z. Bukowski, Wschodni zasięg form kloszowych i pomorskich. Archeologia Polski, t 12: 1967, s. 389-390, 
Uwagi na temat zbieżności pomiędzy kierunkami rozwoju niektórych form obrządku pogrzebowego ludności 
kultury łużyckiej [w:] Munera, Archeologia Polski, t. 12: 1967, s. 369-370.
17Grześkowiak Jan, Najdawniejsze dzieje Chełmna i jego okolicy, [w:] Dzieje Chełmna, 1987, s. 51

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf
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(nazwa od Wenetów wymienianych w źródłach pisarzy greckich i rzymskich). W tym czasie
powrócono do pochówków jamowych.

Wpływ na  przemiany  kulturowe w okresie  lateńskim mieli  Celtowie.  Celtowie  na
teren Śląska i Małopolski przybyli w III w. p.n.e. Następnie ludność ta dotarła na Kujawy i
ziemię  chełmińską.  Celtowie  rozpowszechnili  produkcję  żelaza,  którą  posiedli  już
wcześniej.18

Tubylcza ludność ziemi chełmińskiej nie poddała się jednak Celtom, bo odnotowuje
się niewielkie zmiany etniczne. Była zachowana intensywność osadnictwa kultury wenedzkiej
aż do końca okresu lateńskiego i poprzez cały okres wpływów rzymskich (okres rzymski jest
liczony od 0 r. do 400 lat n.e). Dzięki badaniom w Podwiesku, Chełmnie, Nowych Dobrach,
Rządzu i innych miejscach został dość dokładnie przedstawiony obraz epoki.19

W  końcu  okresu  lateńskiego  w  ziemi  chełmińskiej  rozwija  się  silnie  wymiana
handlowa wewnętrzna i dalekosiężna. Śladami kontaktów są znajdywane monety rzymskie,
znajdywane w Uściu, Lisewie, Chełmnie, Nowej Wsi Chełmińskiej,  Falęcinie, Gołotach. Z
innych znalezisk potwierdzających dalekosiężne kontakty można wymienić paciorki szklane,
wisiorki, misy, dzbany, wiadra itp. Zmianom podlega w tym okresie zróżnicowanie społeczne
a widać to po różnym wyposażeniu grobów. Do typowego wyposażenia grobu należą, oprócz
ceramiki, ozdoby, takie jak fibule, ozdobne klamry do pasa, szklane paciorki, pierścionki i
inne. W wyposażeniu grobowym znajdują się również militaria.20

Nie ma gotowego wyjaśnienia pustki osadniczej, która nastąpiła w wieku V i VI. Jeśli
nastąpiły migracje to, dlaczego tak gwałtowne?  W zasadzie nie ma śladów migracyjnych.
Ciągłość  osadnicza  musiała  jednak  istnieć,  skoro  już  w VII  w.  odnotować  można  osadę
ludności „prapolskiej” w Kałdusie.21

18 Grześkowiak Jan, Wczesnośredniowieczny Włocławek w świetle badań archeologicznych z lat 1957-1961 
[w:] Ziemia Kujawska I, Inowrocław-Włocławek 1963 s. 52, 53
19 Janikowski J., Międzyrzecze Wisły, Drwęcy i Osy w okresach: późnolateńskim i wpływów rzymskich, Toruń 
1976 (maszynopis), s. 46.
20 Grześkowiak Jan, Najdawniejsze dzieje Chełmna i jego okolicy, [w:] Dzieje Chełmna, 1987, s. 56
21 Grześkowiak Jan, op. cit., s. 57
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Cmentarzysko  wielokulturowe  pod  Chełmżą  w  Brąchnówku.  Pochówki  miejscowej
ludności kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych.

Ryc. 4. Grób skrzynkowy. Ryc. 5. Groby podkloszowe.

Źródło:  G. Ossowski, Prusy Królewskie z. 4, 1888, Kraków. Sprawozdanie archeologiczne
Godfryda  Ossowskiego  z  wielokulturowego  cmentarzyska  w  Brąchnówku  leżącego  koło
Chełmży nad rzeką Frybą.22

Zmierzch kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych
Zmierzch z kolei kultury pomorskiej i grobów kloszowych mógł nastąpić dość późno.

[…] Proces zaniku grup ludnościowych budujących skrzyniowe i  kloszowe groby ogólnie
mógł  przypadać  na  starszy  okres  przedrzymski,  kiedy  to  w  niektórych  pochówkach
skrzyniowych pojawiają się fibule kowalowickie (Unisław), czy też żelazne szpile łopatkowe
proweniencji jastrowskiej (Nawra). Byłby to właściwy koniec lokalnego kompleksu łużycko-
pomorskiego, jako fragment pewnej całości, ulegającej stopniowej erozji cywilizacyjnej, po
zakończeniu której Europa Środkowa weszła w zupełnie inny etap swojej historii. […]23

22 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdz. 2, maszynopis, Ustka 2022, s. 22.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf 
23 Jacek Gackowski; „Pomorska” modyfikacja grupy chełmińskiej kultury łużyckiej. Refleksje nad lokalnym 
modelem przemian na przełomie epoki brązu i żelaza, [w:] Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. 
Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza, Gdańsk 2010, s.164.

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf
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Współczesny stary cmentarz w Chełmży

Ryc. 6. „Stary Cmentarz” w Chełmży- współczesny wygląd. Początek lata 2007 roku.

Źródło: Fotografia wykonana przez Marię Golińską.

Epizod gocki w okresie środkowo- rzymskim na Pomorzu (ślady po 
okresowym pobycie Gotów w okolicy Lozy)

Goci i Gepidzi i ich droga znaczona „kręgami kamiennymi” i drogami- rzekami.24

Dzisiaj  jest  bardzo  wiele  osób,  którzy  potrafią  wymienić  co  najmniej  kilka
cmentarzysk  Gotów  powszechnie  nazywanych  kamiennymi  kręgami.  Wynika  to  z
propagowania przyczyny ich występowania na całym Pomorzu.  Przyczyną powstania tych
cmentarzysk  było  „przejście”  Gotów,  ludu  wywodzącego  się  ze  Skandynawii,  celem  ich
wędrówki było Cesarstwo Rzymskie. Różnie nazywano tę krainę (dzisiejszą Skandynawię),
stanowiącą  krańce  świata.  Jedni  nazywali  ją  Thule,  inni  Scantinavia,  Scandia,  bądź  też
określano  ją  jako  „góra  Saevo”.  Trudno  dziś  dokładnie  powiedzieć,  co  w  znaczeniu
geograficznym nazwy te wyznaczały.25  Istnienie tych trudności nie oznacza wcale, by ludzie
zamieszkujący ten obszar stanowili zaścianek kulturowy Europy. Goci po swojej wędrówce

24 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdział 2, maszynopis, Ustka 2022, s. 9.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf 
 
25 Leciejewicz Lech; Normanowie; Polska Akademia Nauk. Ze wstępu do książki.

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf
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rozpoczętej  w  I  w.  n.e.  z  terenów  dzisiejszej  południowej  Szwecji  przez  Pomorze,  przy
pomocy, a często i walcząc przeciw innym ludom, spowodowali tak wielkie przemieszczenia
ludów,  że  wielu  naukowców  okres  ten  nazywa  okresem  wędrówek  ludów,  a  okres
średniowiecza liczy od ataku Hunów na Cesarstwo Bizantyjskie.

Dzisiaj rzeka Fryba stanowi ciek wodny lecz w czasie osadnictwa ludności kultury
pomorskiej,  kultury  grobów  podkloszowych  i  przejściowego  osadnictwa  w  Brąchnówku
Gotów i Gepidów Fryba była dość dużą rzeką. O jej wielkości świadczą  do dziś widoczne
wyżłobione  wąwozy.  Rzeki  w  epoce  żelaza  i  wpływów  rzymskich  stanowiły  podstawę
komunikacji,  były wykorzystywane do przewozu towarów i ludzi.  Rzeki Fryba i  Browina
prowadzą do Wisły i dlatego Brąchnówko kiedyś wcale nie leżało na uboczu lecz było przy
głównym gościńcu.26 

Bardzo dobrze archeologowi prowadzącemu badania w XIX w. G. Ossowskiemu były
znane groby podkloszowe kultury pomorskiej, a właściwie jej późniejszemu „przeobrażeniu”
wyodrębnionemu z kultury pomorskiej.  Tylko kultura pomorska ma ten rodzaj pochówku.
Kurhany można spotkać już w kulturze przedłużyckiej. Ale kręgi kamienne albo kamienie tak
ułożone, że pokazują kształt łodzi?
G.  Ossowski  był  prekursorem  odkryć  cmentarzysk  kultury  wielbarskiej  (termin  kultura
wielbarska został ukuty dopiero w XX w.). Goci i Gepidzi posuwając się wzdłuż Wisły, na
południe tworzyli cmentarzyska, gdzie również (na tych cmentarzyskach) odbywały się tingi
(zebrania ludowe), w czasie tingów odbywały się sądy (cmentarz, bliska obecność przodków
dodaje  powagi  dla  takich  czynności).  Im  dalej  od  Gotlandii-  cmentarzyska  coraz  mniej
przypominają te na Gotlandii. Ma również swoje znaczenie okres czasu przebywania przez
Gotów w danym miejscu. To również oczywisty wpływ aktualnie znajdującego się otoczenia,
ponieważ  następowało  wchłonięcie  przez  gockie  plemiona  tubylczej  ludności.  W  ziemi
chełmińskiej  jednak  nie  stwierdzono  wiązania  się  tubylczej  ludności  z  Gotami  natomiast
stwierdzono  zanikanie  cmentarzy  w  V  i  VI  w.  Goci  po  dojściu  do  bram  Cesarstwa
Bizantyjskiego wnet chrześcijaństwo przyjęli za swoją religię.27

26 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdział 2, maszynopis, Ustka 2022, s. 22.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf   
27 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdział 2, maszynopis, Ustka 2022, s. 44.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf
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Ryc.  7.  Fragment  planu  wielokulturowego  cmentarzyska  w  Brąchnówku.
Kamienne kręgi.

Źródło:  G.  Ossowski,  Prusy  Królewskie  z.  4,  1888,  Kraków.  Sprawozdanie
archeologiczne  Godfryda  Ossowskiego  z  wielokulturowego  cmentarzyska  w
Brąchnówku leżącego koło Chełmży nad rzeką Frybą.28

28 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdz. 2, maszynopis, Ustka 2022, s. 42. 
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ab.pdf 
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Zasiedlanie przez Słowian Pojezierza Chełmińskiego we wczesnym 
średniowieczu29

Do  1996  roku  poznano  561  punktów  osadniczych  z  Pojezierza  Chełmińskiego  i
stanowi to 11% wszystkich stanowisk strefy chełmińsko- dobrzyńskiej,30 z najstarszego etapu
zasiedlenia  słowiańskiego  (VII-  VIIIw.)  pochodzi  48  punktów.  Główne  miejsca  osadcze
pierwszych  zasiedleń  były  rozmieszczone  głównie  w  zlewni  trzech  prawobrzeżnych
dopływów  Drwęcy:  Strugi  Łysomickiej,  Kowalewskiej  oraz  Wąbrzeskiej.  Nikłe  ślady
zasiedlenia  stwierdzono  również  w północnej  części  regionu,  na  północ  od pasma moren
czołowych  stanowiących  w  tym  okresie  wyraźną  barierę  ekologiczną.  Śladowo  też
występowały zasiedlenia w północnej części regionu, na Pojezierzu Brodnickim.31

Z IX- 1.  połowy X wieku przebadano 118 punktów osadniczych,  z  czego jedynie
niecałe  60% uznać  można  za  osady.  Z  wyjątkiem  Pojezierza  Brodnickiego  został  wtedy
zasiedlony niemal cały region Pojezierza Chełmińskiego. Zasiedlenie z tego okresu objęło też
tereny zlewni Osy i  innych strug uchodzących bezpośrednio do Wisły.  Południowa część
równiny Chełmżyńskiej i północna część Pagórków Wąbrzeskich była słabo zasiedlona. W
części regionu następuje w tym okresie zanik wcześniejszych osiedli.32

Z  2.  połowy  X-  X/XI  wieku  poznano  110  punktów  osadniczych,  nieregularnie
usytuowanych  w  regionie.  Mniejsze  zagęszczenie  było  w  południowej  części  Równiny
Chełmżyńskiej.  W zasadzie nie była zasiedlona wschodnia część pojezierza, na wschód od
Lutryny. Gęściej zasiedlono północną część Pojezierza.33 

[…] Zasięg stref zasiedlenia Pojezierza Chełmińskiego- zasadniczo ukształtowany w 2
połowie X- X/XI wieku- nie zmienił się w sposób istotny w dwóch następnych stuleciach.[…]34 

Reasumując,  Pojezierze  Chełmińskie  charakteryzowało  się  we  wczesnym
średniowieczu  dość  znacznym  zasiedleniem.  W  różnych  okresach  niestałe  też  były
wymagania osadników dotyczące warunków siedliskowych.35 

Wczesne  pojawienie  się  Słowian  w  Lozie  (już  w  VII  wieku)  jest  zapewne
spowodowane lokalizacją Łozy nad rzeką Browina stanowiącą dopływ Wisły. W VII wieku
Słowianie  budują  już  warownię  w  miejscu  gdzie  Browina  wpada  do  Wisły.  Słowianie
przemieszczali się w łodziach.36 Słowianie ze swoich siedzib nad Morzem Czarnym wyruszyli
po załadowaniu dobytku na łodzie najpierw w górę Dniepru do ujścia Prypeci i w górę tej
rzeki aż do ujścia jej dopływu- Muchawca, którym przedostali się na Bug i dalej na Wisłę.
Niestety,  brak  badań  naukowych  przeprowadzonych  w  Chełmży  (pomijam  omówienie
późnego zasiedlenia Słowian w osadzie nad jeziorem Archidiakonką)  a dających pewność
przebiegu zasiedlenia przez Słowian osiedli zamieszkałych przez ludy wcześniejszych kultur.
Jedno  jest  jednak  pewne-  gwara  chełmińska37 przetrwała  nawałnicę  Słowian,  bo
przetrwała przecież ludność mówiąca tym językiem.

29 Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, Rozdz. 3, maszynopis, Ustka 2022, s. 5.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/25ac.pdf 
30 Wojciech Chudziak; Zasiedlenie strefy chełmińsko- dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII- XII 
wiek), Toruń 1996. s. 59
31 Wojciech Chudziak; op. cit., s. 60
32 ?Wojciech Chudziak; op. cit., s. 61
33 Wojciech Chudziak; op. cit., s. 61
34 Wojciech Chudziak; op. cit., s. 62
35 Wojciech Chudziak; op. cit., s. 63
36 Władysław Goliński; Wzmianki o łodziach Słowian we wczesnym średniowieczu i rozwój konstrukcji łodzi u 
pomorskich Słowian, maszynopis, Ustka 2022.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art56.pdf 
37 Dariusz Meller; Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach (tzw. gwara chełmińska), Chełmża 2015.

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art56.pdf
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Pierwsza fara w Chełmży
Jest  jednak pewien ślad w historii  europejskiego kościoła  katolickiego,  jest  niemal

pewność,  że  parafia  w Chełmży  zaczęła  się  rozwijać  zanim jeszcze  powstała  organizacja
kościelna w Polsce. 

[...] Jeszcze Karol Wielki powziął plan odpowiedni, ale myśl jego stała się dopiero
wtedy bliższą urzeczywistnienia, gdy w r. 831 założono stolicę arcybiskupią w Hamburgu,
której celem właśnie miało być apostolstwo. Pierwszym arcybiskupem został Ansgar, mnich
ze  Starej  Korbei  nad  Sommą  i  otrzymał  dla  pracy  misjonarskiej  potrzebne  od  Stolicy
Apostolskiej pełnomocnictwo. Podobną legację już dawniej uzyskał Ebo, arcybiskup z Reims,
lecz gdy sam zbyt był zajęty sprawami państwa, przeto dla działalności  w misji  wybrano
Ansgara. W roku 831 Ansgar mógł samoistnie działać, a legacja jemu przez Grzegorza IV
udzielona,  dotyczyła  jego następców i  rozciągała  się  „in  omnibus  circumquaque  gentibus
Danorum,  Sueonum,  Norvehorum,  Farrie,  Gronlandon,  Halsingalondan,  Islandan,
Scrideuindun,  Slavorum  nec  non  omnium  septentrionalium  et  orientalium  nationum”38

Orginał tej bulli jest wprawdzie podejrzany, ale stanowił już podstawę stosunków prawnych
w w.  X za  arcybiskupa  Adaldaga.  Ansgar  głównie  zajął  się  misjami  na  północy,  jednak
działalność jego w pewnej mierze i do Słowian się odnosiła. Założył bowiem w Hamburgu
klasztor,  dokąd  sprowadził  mnichów  ze  Starej  Korbei  i  urządził  przy  nim  szkołę  dla
kupionych  chłopców  Duńczyków  i  Słowian.  W  tym  to  klasztorze  tudzież  w  poddanym
Ansgarowi klasztorze Turholt we Flandrii kierowali się ci chłopcy na przyszłych misjonarzy
w swojej ojczyźnie. Nie długo to jednak trwało, gdyż wskutek zburzenia Hamburga założony
klasztor upadł, a i klasztor Turholt został Ansgarowi niebawem zabrany. Zdaje się więc, że
działalność Ansgara w tym kierunku spodziewanego plonu nie wydała,  a legacja Kościoła
hamburskiego, o ile dotyczyła Słowian, poszła na pewien czas w zapomnienie… […]39

To Wikingowie napadli na klasztor w Hamburgu, splądrowali Hamburg w 845
roku40.  Były to już jednak czasy,  kiedy król  duński  znał  wagę Kościoła w rządzeniu
państwem. Coraz częściej na łodziach Wikingów, podejmujących misję czy dalszy jakiś
rejs,  był  kapłan  jako  członek  załogi.  Niemiecki  misjonarz  Angsar  w  850r.  buduje
kościoły  w  Hedeby  i  Ribe.41 Potwierdzają  owe  zdarzenia  zagarnięcia  tych
wykształconych księży z Hamburga ze znajomością duńskiego i słowiańskiego również
kroniki  duńskie.  Nadmieniam też,  że  jeszcze  w  IX wieku  wszyscy  Słowianie  mówili
jednym  językiem,  zrozumiałym  w  pełni  dla  wszystkich  Słowian.  To  wtedy  właśnie
musiała  powstać  pierwsza  gmina  chrześcijańska  w  osadzie  Łoza  (patrz  słowiańska
nazwa osady42) opierająca się na księdzu wykształconym w Hamburgu, przewiezionym z
Dani do Łozy, przywiezionym przez Wikingów handlujących z osadą Łoza, która miała
germańską nazwę nordycką Kulmsee.42

Potwierdzenie  przez  Papieża  takiej  sytuacji  istnienia  w  starożytnej  Łozie  gminy
chrześcijańskiej następuje w bulli papieskiej.  W swej bulli z dnia 3 sierpnia 1234 r. papież
Grzegorz przyjął do zatwierdzającej wiadomości fakt nadania przez księcia Konrada — tym
razem — nie grodu,  lecz „ziemi zwanej chełmińską" jako zamieszkałej  od prastarych
czasów przez  chrześcijan.  Zatem do  Rzymu musiała  zostać  przekazana   informacja  już
znacznie wcześniej o gminach chrześcijańskich w ziemi chełmińskiej, taką informację musiał
zapewne  przekazać  katolicki  kościół  duński  albo  nawet  sam król  duński,  jakkolwiek  nie
38 Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, t. I et 
II
39 Władysław Abraham; Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII; Poznań 1962, s. 100
40 Collen Batey, Helen Clarke, R. I. Page, Neil S. Price; Wielkie Kultury Świata, Wikingowie, s. 8
41 Collen Batey, Helen Clarke, R. I. Page, Neil S. Price; Wielkie Kultury Świata, Wikingowie, s. 44
42 Władysław Goliński; Nazwy: Chełmno, Chełmża, Łoza, maszynopis, Ustka 2022, s. 2-6.
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mogła to być „chrześcijańska” tajemnica dla księcia Konrada, syna króla polskiego z dynastii
Piastów- Bolesława Krzywoustego.

Zapiski o Słowianach z podróży Ibrahima ibn Jakuba
Ibrahim  ibn  Jakub  był  Żydem  sefardyjskim,  pochodził  z  hiszpańskiej  Tortosy  w

kalifacie  Kordoby.  Był  podróżnikiem,  kupcem  i  kronikarzem,  dodatkowo  zajmował  się
handlem niewolnikami. Chyba uprawiał działalność wywiadowczą na rzecz Maurów.

Pierwszy znany nam informator  o kraju Mieszka-  Dagona,  Ibrahim ibn Jakub, nie
nazywa Mieszka I księciem Polan ani nawet Panem Słowian, ale Władcą Północy. Północ zaś
teraz  jak  i  w  tamtym  czasie  kojarzyła  się  przede  wszystkim  ze  Skandynawią  i  jej
mieszkańcami,  a  dopiero  później  ze  Słowiańszczyzną,  o  której  wiedziano  niewiele  i
traktowano raczej jako nieokreśloną mgławicę ludów pogranicznych, mieszkających w lasach
i  niczym  specjalnym  się  niewyróżniających  oprócz  tego,  że  łatwo  było  tam  o  zdobycie
niewolników i bursztynu.43

Dzięki podróży Ibrahima ibn Jakuba mamy dość niekiedy osobliwe informacje o kraju
Mieszka i w ogóle o Słowianach. Zapiski o Słowianach z podróży Ibrahima ibn Jakuba są
wielotematyczne i przez to tak cenne.

Którędy przebiegała  podróż pokazują dwie poniższe mapki.  Nie jest  sprawą prostą
odtworzyć  zapisy  Ibrahima  ibn  Jakuba,  trudno  zebrać  dane  o  jego  podróży.  Zrobił  to
znakomicie Józef Widajewicz i w swojej książce pisze on m. in.: [...] Dane, jakie tu można by
zużytkować. zdają się świadczyć, iż każdą z czterech pór roku mógł Ibrahim w środkowej
Europie obserwować, tzn. cały rok mógł w niej przebywać. Ale w jakim czasie przybył: pod 
koniec 965 czy w początkach 966 roku i w jakim czasie odjechał: w jesieni czy w innej porze,
odpowiedzi pewnej ani elaborat jego, ani inne źródła dostarczyć nie są w stanie44.[...]

Ryc. 8. Mapka podróży do państwa Nakona.

43  Zdzisław Skrok; Czy wikingowie stworzyli Polskę?, Warszawa 2013, s. 34, 35
44 Józef Widajewicz; Studia  nad relacją o  Słowianach Ibrahima ibn Jakuba, Kraków 1946
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Ryc. 9. Mapka z podróży do Czech.

Źródło:  Obie  mapki  pochodzą  z  książki Józefa  Widajewicza;  STUDIA   NAD  RELACJĄ  O
SŁOWIANACH  IBRAHIMA IBN JAKUBA, Kraków 1946.

Dość trudne jest rozszyfrowanie tekstów dotyczące zwłaszcza dokładnych granic
krain. Poniżej kilka przykładów zapisek Ibrahima.

„Z Meško sąsiadują na wschodzie Rūs, a na północy Burūs. Siedziby Burūs [leżą]
nad Oceanem [Bałtykiem].  Oni  mają  odrębny język  [i]  nie  znają  języków swych
sąsiadów. Są sławni ze swego męstwa. Gdy najdzie ich jakie wojsko, żaden z nich nie
ociąga się, ażeby się przyłączył do niego jego towarzysz, lecz występuje nie oglądając
się  na  nikogo  i  rąbie  mieczem,  aż  zginie.  Przeprawiają  się  [napadając]  na  nich
Rūsowie na okrętach z zachodu. Na zachód od Burūs [leży] Miasto Kobiet. Ma ono
ziemie  i  niewolników,  a  one  [tj.  kobiety]  zachodzą  w  ciążę  za  sprawą  swych
niewolników.  Jeżeli  [która]  kobieta  urodzi  chłopca,  zabija  go.  Jeżdżą  konno  i
osobiście biorą udział w wojnie, a odznaczają się siłą i srogością. Powiedział Ibrahim
syn Jakuba Izraelita: wieść o tym mieście [jest] prawdą; opowiedział mi o tym Hōtto
[Otton I], król rzymski. Na zachód od tego miasta [mieszka] pewien szczep należący
do Słowian, zwany ludem Weltāba. [Mieszka] on w borach należących do krain Meško
[albo: ...w borach od krain Meško] [z tej strony], która jest bliska zachodu i części
północy. Posiadają oni potężne miasto nad Oceanem [Bałtykiem], mające dwanaście
bram. Ma ono przystań, do której używają przepołowionych pni [?]. Wojują oni z
Meško,  a  ich  siła  bojowa  [jest]  wielka.  Nie  mają  króla  i  nie  dają  się  prowadzić
jednemu [władcy], a sprawującymi władzę wśród nich są ich starsi”.45

Ibrahim zakreślił  jakby  łuk  opisując  granice  Polski.  Można  więc  określić  odcinek
brzegu morskiego, chyba dość dokładnie. I tak na wschodzie jest to kraj zajmowany przez
Prusów. Na zachodzie ludem graniczącym są słowiańscy Wieleci. Niestety historycy nie są
pewni tych ocen. Mniej więcej wschodnią granicę na północy stanowi Wisła, zachodnią na
północy określa Odra.

45 Ibrahim ibn Jakub (Tadeusz Kowalski); Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w 
przekazie al.-Bekriego, Kraków 1946, s. 50.
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Owo wspomniane „miasto nad Oceanem [Bałtykiem], mające dwanaście bram” jest
odczytywane najczęściej jako Wolin. Idąc dalej za zapisem Ibrahima: „Ma ono przystań, do
której używają przepołowionych pni [?].” Teraz tylko trzeba postawić pytanie co jest z tych
pni zbudowane. Pomosty?, Chodniki?- te akurat tak właśnie były zbudowane, co potwierdzają
prace archeologiczne. Łodzie?- te niektóre zwłaszcza pomocnicze łodzie właśnie u Słowian są
zbudowane z przepołowionych i wydrążonych pni drzew.

A co  się  tyczy  kraju   Meško,  to  [jest]  on  najrozleglejszy  z  ich  [tj.  słowiańskich]
krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną [lub rybę]. Pobierane przez niego
[tj. Mieszka] podatki [lub: opłaty] [stanowią] odważniki handlowe. [Idą] one [na] żołd
jego  mężów  [lub:  piechurów].  Co  miesiąc  [przypada]  każdemu  [z  nich]  określona
[dosłownie: wiadoma] ilość z nich. Ma on trzy tysiące pancernych [podzielonych na ]
oddziały, a setka ich znaczy tyle co dziesięć secin innych [wojowników]. Daje on tym
mężom odzież,  konie, broń, czego tylko potrzebują.  A gdy jednemu z nich urodzi się
dziecko,  on [tj.  Mieszko]  każe mu wypłacić  żołd od chwili  urodzenia  [dosłownie:  w
godzinie,  w  której  się  rodzi],  czy  będzie  płci  męskiej  czy  żeńskiej.  A gdy  [dziecię]
dorośnie,  to  jeżeli  jest  mężczyzną,  żeni  go  i  wypłaca  za  niego  dar  ślubny  ojcu
dziewczyny, jeżeli jest zaś płci żeńskiej [dosłownie: kobietą], wydaje ją za mąż i płaci
dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny [jest] u Słowian znaczny, w czym zwyczaj ich [jest]
podobny do zwyczaju Berberów. Jeżeli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, to one
[stają się] powodem jego bogactwa, a jeżeli mu się urodzi dwóch chłopców, to [staje się]
to powodem jego ubóstwa.46

Rodzi się po przeczytaniu powyższego tekstu pytanie: skąd Mieszko ma tyle pieniędzy
aby utrzymać i w pełni wyposażyć armię, przecież z podatków z pewnością na to nie starcza.
Trzeba przecież jeszcze wybudować, wyposażyć i utrzymać grody obronne.  Niestety, inne
problemy wewnętrzne państwa Mieszka I nie przyciągnęły uwagi żydowskiego wędrowca.

Meško. Obszerne miasto [=państwo] w krainach Słowian, nad morzem, wśród gęstych
lasów, przez które się wojskom przedzierać.  Imię króla jego [jest]  Meško; zostało ono
nazwane jego imieniem. […] Jego król posiada oddziały piesze,  ponieważ konnica nie
może się poruszać w ich krajach.47

Oddziały piesze niekoniecznie muszą skuteczniej przedzierać się przez gęste lasy. Na
Słowiańszczyźnie  przecież  istniała  sieć  dróg  pochodzących  jeszcze  z  okresu,  kiedy  miała
zasiedlenia w tych ziemiach ludność kultury łużyckiej, drogi łączyły grody obronne. Z północy
na południe  wiódł  szlak  bursztynowy,  była  droga  wokoło  Bałtyku...  Przez  Wielkopolskę  i
Mazowsze wiodła droga z zachodu na wschód. Istniały też z pewnością drogi lokalne obok
wymienionych głównych traktów.48

Miejsca handlu niewolnikami
Jeśli  chodzi  o  niewolnictwo  to  historycy  obliczyli,  że  niewolnik,  za  którego  na

Słowiańszczyźnie płacono dwadzieścia srebrnych arabskich dirhemów, na rynku w Bagdadzie
sprzedawany był za dwieście takich samych monet. Wikingowie, którzy byli równocześnie-
zależnie  od  okoliczności-  rabusiami,  kupcami  i  rzemieślnikami,  z  tego  właśnie  handlu
ciągnęli największe zyski.49

46 Jerzy Strzelczyk; Mieszko I, Poznań 1992, s. 40
47 Jerzy Strzelczyk; Mieszko I, Poznań 1992, str. 44
48 Władysław Goliński; Szlaki lądowe i wodne ziemi chełmińskiej na przestrzeni wieków, Ustka 2020.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art43.pdf 
49  Skrok Zdzisław; Słowiańska moc, Warszawa 2006, s. 80
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Jest  zastanawiający fragment  relacji  Ibrahima ibn Jakuba dotyczący czeskiej  Pragi:
„Jest to miasto- czytamy- zbudowane z kamienia i wapna nad płynącą tam rzeką. Wydaje się
większe od innych miast i wsi. Znajduje się tam wielki targ zaopatrzony we wszystkie towary
pożyteczne dla mieszkańców i podróżnych. (…) Przybywają do tego miasta z Karako, Rusowie
i Słowianie z towarami. I przychodzą też do nich z kraju Turków (czyli Węgrów- Z.S.) i z krain
mahometan Żydzi również z towarami i wagami do kruszców. A wywożą od nich niewolników,
cynę i wszelkie rodzaje drogocennych futer”50 Potwierdza zatem Ibrahim ibn Jakub istnienie w
Pradze wielkiego targu niewolnikami dla krajów południa Europy i krajów Bliskiego Wschodu.

Osada o dzisiejszej nazwie Hedeby (niegdyś Heithabu) posadowiona na skrzyżowaniu
ówczesnych  dróg  leżąca  u  nasady  Półwyspu  Jutlandzkiego  miała  doskonałe  miejsce  do
prowadzenia  handlu,  w  tym  handlu  niewolnikami.51 Targ  w  Hedeby  był  więc  głównym
odbiorcą  na  zachodzie  Europy dla  niewolników z  ziem Słowiańskich.  Oczywiście  ludność
ówczesnej Dani nie była głównym odbiorcą towarów ze Słowiańszczyzny- Hedeby handlowało
wykorzystując drogi morskie i drogi lądowe praktycznie z całym wtedy poznanym światem.

[...]Największy  targ  niewolników,  na  który  przybywali  kupcy  z  odległych  krajów,
znajdował  się  za  Karpatami,  w czeskiej  Pradze.  Stąd południowe w stosunku do Krakowa
lokalizacje owych umocnionych koszar. Niewolnicy, choć mogli przebywać w nich długo aż do
sformowania  transportu,  oprócz  glinianej  miski  albo  kubka  nie  mieli  przy  sobie  wiele
przedmiotów,  które  mogliby  zgubić  i  w ten  sposób pozostawić  po sobie czytelny  ślad dla
archeologów. Jeśli więc dobrze odczytaliśmy wymowę archeologicznych świadectw, to w X i w
pierwszej połowie XI wieku Małopolska była wielkim terenem łowów niewolników, niczym
Afryka Zachodnia w wieku XVIII. Wareskie ekspedycje z Wielkopolski i Rusi systematycznie
przeczesywały lasy i osady, chwytały ludzi, zbierały ich i wyprawiały na południe i zachód.
Stąd brało się bogactwo i potęga spadkobierców Askolda i Dira rezydujących w Łęczycy i na
Ostrowie Lednickim.[…]52

Powstanie ośrodka handlowego w osadzie Łoza
Na  zachodzie  Europy  wielkie  wyprawy  łupieskie  podejmowali  Normanowie

regularnie od początku IX wieku. W roku 820 rajd prowadzony wzdłuż wybrzeży Flandrii z
wielkim trudem odpiera  straż  przybrzeżna  króla  Franków Ludwika I.  W 845 wikingowie
popłynęli w górę Sekwany i złupili Paryż, odeszli, gdy Karol Łysy wypłacił im ogromny okup
siedmiu tysięcy funtów srebra. W 859 roku opłynęli Hiszpanię, obrabowali północną Afrykę,
Italię, złupili Pizę. W miejscach dogodnych do rabunku zakładali warowne obozy, w których
spędzali  zimy,  a  często  mieszkali  tam  dłużej,  nawet  z  rodzinami.  W  delcie  Renu  ich
państewko przetrwało trzydzieści lat. W 881 roku przeprowadzili wielki najazd rabunkowy na
Akwizgran, Koblencję, Kolonię....

Będąc  ludźmi  inteligentnymi  i  praktycznymi,  Normanowie  niebawem  też
zrezygnowali z brutalnych najazdów i rabunków, czyste „rzeźnictwo” nie interesowało ich na
dłuższą metę. Szybko zaczęli osiedlać się na terenach nadbrzeżnych, zwłaszcza na Orkadach,
Szetlandach,  w  Irlandii  i  Brytanii.  Zakładali  miasta  i  warsztaty  rzemieślnicze,  nakładali
podatki na ludność miejscową, ale w zamian zapewniali jej bezpieczeństwo. Już w roku 841
powstają w Irlandii pierwsze longforty, ufortyfikowane osady nadmorskie i porty, z których
wyruszyły wyprawy w głąb lądu. W Anglii pierwsze tego rodzaju osiedle powstało w 876
roku.53 Jest domniemanie o założeniu gminy chrześcijańskiej w Łozie (dzisiejszej Chełmży)
ok.  850  roku.  Założenie  faktorii  w  Kałdusie  (Kulm,  dzisiejsze  Chełmno)  i  w  Kulmsee

50 Skrok Zdzisław; Słowiańska moc., Warszawa 2006, s. 113
51 Herbert Jankuhn; Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. 8. neubearbeitete und stark erweiterte 

Auflage. Wachholtz, Neumünster 1986,
52 Zdzisław Skrok; Czy wikingowie stworzyli Polskę?, Warszawa 2013, s. 312
53 Zdzisław Skrok; Czy wikingowie stworzyli Polskę?, Warszawa 2013, s. 24
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(dzisiejsza  Chełmża)  mogło  mieć  miejsce  już  na  początku  IX w.  a  więc  w czasie  kiedy
wikingowie podejmowali  wielkie  wyprawy łupieskie  na zachodzie  Europy.  Wykorzystano
miejsce ze starych osad, które teraz rozrastały się w osady handlowe z prawdziwego zdarzenia,
ośrodki lokalnej administracji, z nich wyrastały późniejsze miasta.  Chełmno leży nad Wisłą a
Chełmża  nad  Jeziorem  Chełmżyńskim  i  rzeką  Browina,  która  stanowi  dopływ  Wisły.
Przykładem powstania ośrodka lokalnej administracji jest Kałdus (Chełmno), Łoza (Chełmża)
jest przykładem osady handlowej, przygranicznej a więc musi mieć charakter obronny- musi
posiadać wały obronne i później mury obronne celem poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowym
niebezpieczeństwem  jest  przechowywanie  niewolników  (niewolnicy,  przebywali  w
przygotowanych  pomieszczeniach  aż  do  sformowania  transportu)  do  czasu  ich  wysłania
łodziami na zachód. W chwili objęcia władzy przez Mieszka I nie ma problemu z zarządzaniem
tymi ośrodkami- z pewnością zarządzającym był człowiek wyznaczany przez samego Mieszka I
(Mieszko I zmarł w 992 r.,  po nim objął władzę Bolesław Chrobry, który prowadził  rządy
podobnie do swojego ojca- Mieszka I).

[…] W przypadku Mieszka widać, że nie mamy już do czynienia z wodzem w rodzaju
Samona  czy  jakiegoś  połabskiego  naczelnika  pochodzącego  wprawdzie  ze  znamienitego,
rodzimego rodu, ale bez pełni władzy, zależnego od plemiennego wiecu. Mieszko nie ma już
tych  przeszkód,  żaden  kronikarz  nie  wspomina,  aby  cokolwiek  ze  strony  poddanych  go
ograniczało. Nie jest on już „big manem” z początków słowiańskiej aktywności, jego pozycja
nie zależy  od wojennych talentów i  szczęścia,  nie  musi  słuchać  plemiennego wiecu.  Jest
„władcą północy”, jak zapisał to Ibrahim ibn Jakub, samodzielnym, udzielnym, potężnym i
niezwykle  zamożnym,  skoro  stać  go  było  na  wielką  gwardię  uzbrojoną  w  doskonałą
zagraniczną broń, co potwierdzają odkrycia archeologiczne, i zapewne złożoną w większości
z  najdoskonalszych  wojowników tamtych  czasów-  skandynawskich  waregów,  co  do  tego
panuje  zgoda  pośród  historyków.  Jeśli  jednak  był  władcą  rodzimym,  jednym  z  wielu
opolnych naczelników,  któremu udało  się  zbudować wyjątkową pozycję  i  przejąć  władzę
absolutną nad współrodakami, to zasadne jest pytanie, kiedy to się stało i jak tego dokonał?
Jak w jednym pokoleniu przeszedł od pozycji wybieralnego wodza do statusu absolutnego
władcy decydującego o losach poddanych?

Przypuśćmy nawet, że umiejętności i szczęście Mieszka pozwoliły mu dokonać tego
skoku. Jednak natychmiast pojawia się następne, ważne pytanie: skąd brał środki na budowę
swego państwa, na zakup kosztownej broni i na żołd dla najemników? Czy eksport miodu,
płótna, bursztynu i zboża, o czym bajali dawni archeolodzy, mógł (jeśli w ogóle istniał) choć
w części zaspokoić te wydatki? Odpowiedź może być jedna- nie mógł.

Był  wtedy  tylko  jeden  towar  eksportowy,  który  przynosił  wielkie  zyski,  a  z  jego
eksportu Słowiańszczyzna znana była w całym ówczesnym świecie od emiratów środkowej
Azji  po  kraje  Maghrebu  i  królestwo  Franków.  Tym  towarem  byli  niewolnicy.  Tylko
sprzedając ludzi, „władca słowiańskiej północy” mógł finansować swe państwowe wydatki....
[...]  54 Tak więc Łoza stanowiła jedno z wielu ogniw składających się w „doskonałą” całość
państwa Mieszka I. A skąd ci niewolnicy? To bardzo proste: z kupna, gdzie zwyczajowo w
Polsce ojciec sprzedawał syna a w Prusach syn sprzedawał ojca- ponadto przecież Łoza to
osada przygraniczna i wystarczy zorganizować wyprawę wojenną, aby mieć niewolników do
handlu.  Ponadto przecież są tu  znakomite  ziemie,  a więc można wyprodukować nadwyżkę
zboża  na  handel.  Łoza  leżała  na  szlaku  bursztynowym55,  tak  więc  również  dysponowano
bursztynem do wymiany handlowej...

54 Zdzisław Skrok; Czy wikingowie stworzyli Polskę?, Warszawa 2013, s. 88, 89
55 Władysław Goliński; Szlaki lądowe i wodne ziemi chełmińskiej na przestrzeni wieków, Ustka 2020.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art43.pdf 
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Tajemnica z epoki Wikingów?
Wikingowie  zostawiali  w  pewnych,  przez  siebie  wybranych  miejscach  „swoich

przedstawicieli”, na zasadzie pozostawienia swoich faktorii. Ta pozostawiona ludność miała
za zadanie zgromadzenie zakupionych na miejscu towarów tak, aby gdy przypłyną łodzie z
ojczystego kraju mogły one jak najmniej czasu zmitrężyć na rozładunek i załadunek towarów.

Zatem miejsce na ul. Sądowej, po zachodniej stronie, nad jeziorem można typować na
taki skład, koszary czy magazyn przy przystani. W tamtych czasach ludzie również stanowili
przedmiot  handlu,  targowisko  w  Hedeby  (ówczesna  Dania,  dzisiaj  Niemcy)  stanowiło
największe,  najbardziej  znane  w  północnej  Europie,  miejsce  handlu  żywym  towarem.
Rzymianie wiedzieli o tym dobrze, bo też przyjeżdżali tu- do Hedeby handlarze niewolników
po niewolników do pracy w rzymskich, ogromnych latyfundiach. 

Do Łozy z pewnością obok Norwegów przypływali też (a może przede wszystkim)
Duńczycy.

Ludność owej  „placówki  handlowej” z  konieczności  tworzyła wyodrębnioną grupę
etniczną,  kulturową,  tworzyła  „klan  arystokratyczny”.  Nie  zadawała  się  na  co  dzień  z
miejscową społecznością. Wtedy, gdy raptem wszystko się zmieniło, gdy runął im na głowę
świat, przestały przypływać łodzie z ich krain (w 2. ćwierci XIII w.)- to Krzyżacy, ich tu
obecność nie przewidywała obecności jakiejkolwiek floty ze Skandynawii- Skandynawowie
stanowili śmiertelne zagrożenie bytu Krzyżaków. Pewnie po uzgodnieniach między sobą owi
„biedni” ludzie, odcięci od ojczyzny postanowili się zamknąć w swoim kręgu- postanowiono,
że małżeństwa młodych będą możliwe tylko z członków własnej społeczności, stanowiącej
przecież  niewiele  rodzin.  Takie  bliskie  z  konieczności  pokrewieństwo  jest  zabójcze  dla
zdrowia rodzących się dzieci, głównie jest zabójcze dla zdrowia psychicznego.

Barbara Kuna w artykule „Relaks nad morzem”; [w:] Gazeta Chełmżyńska, nr 170,
kwiecień,  opisuje  pobyt  grupy  chorych  dzieci,  mieszkańców  Chełmży,  nad  morzem,  w
Dziwnowie. Umożliwiono im też dokonanie wycieczki do Wolina- miasto to również w epoce
wikingów posiadało podobne składy jak ten opisywany w Chełmży, historia dla Wolinian-
Wikingów  była  jednak  łaskawsza  niż  dla  Chełmżynian-  Wikingów,  lepsze  położenie
geograficzne dla integracji społecznej miał Wolin niż Chełmża.

Ostatnie łodzie na drodze wodnej Chełmża- Wisła
Nie  wiadomo  jaka  łódź  była  ostatnią,  co  przebyła  właśnie  tą  drogę.  Powodem

zaprzestania  żeglugi  na rzece Browina był,  bez wątpienia,  niski stan wody, zbyt niski  by
myśleć  o  żegludze.  Ponadto  łodzie  Słowian  i  łodzie  Wikingów  miały  małe  zanurzenie-
jeszcze nie wiemy jakimi łodziami w Chełmży dysponowali Krzyżacy (ma ta nasza wiedza
się  zmienić  po  pracach  naukowych  podjętych  w  „planowanym”  do  powstania  muzeum
starych łodzi w Chełmży?).

Krzyżacy zawsze stawiali zamki w miejscach strategicznych, obsadzając zamek swoją
załogą i dopiero potem następowały dalsze walki o nowe tereny. Strategia ta dawała bardzo
dobre efekty i pozwalała małymi siłami cały czas przyłączać nowe tereny nie tracąc przy tym
starych zdobyczy. Na drodze lądowej występującej po sąsiedzku z drogą wodną z Kulmsee (z
Chełmży) do Kulm (do Chełmna) Krzyżacy postawili zamek strzegący drogi wodnej i lądowej,
ruiny tego zamku w Papowie Biskupim można do dzisiaj odwiedzać, przetrwały do naszych
czasów.
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Ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim- 1965 rok.

Ryc. 10. Ruiny zamku w Papowie Biskupim 
widziane od wschodu.

Ryc. 11. Ruiny zamku w Papowie Biskupim -
wnętrze.

Źródło: Fotografie Władysława Golińskiego

Umocnienia obronne
W IX- XI w. na ziemiach Polski podejmowano wielkie inwestycje. Były to przede

wszystkim  umocnienia  obronne  ośrodków  władzy,  zakładane  planowo  przez  krzepnącą
władzę państwową, która rozporządzając aparatem przymusu- drużynnikami- zmuszała do ich
realizacji  ludność  poddaną.  Wymiar  tych  prac  pozaprodukcyjnych,  egzekwowanych  od
ludności poddanej, był znaczny: umocnienia samych tylko kilkudziesięciu grodów wymagały
ścięcia, przewiezienia, obrobienia i ułożenia kilku milionów metrów sześciennych drewna.56

Późniejsze mury obronne musiały powstać w miejsce wałów obronnych. Niesłusznie
zakłada się, że Chełmża, a właściwie Loza (nazwa pochodząca od ludności kultury łużyckiej)
czy Łoza (nazwa słowiańska), leżała na uboczu i do tego była biedną osadą. Nic bardziej
mylnego.  Łoza  leżała  dokładnie  na  trakcie  handlowym  północ-  południe  i  ponadto  od
najpóźniej IX w. był tu duński kantor, a więc istniał tu również handel dalekomorski.57 Część
ludności  osady  (czy  miasta)  trudniła  się  handlem.  Jeśli  handlowano  to  również  kwitło
rzemiosło.... Łoza to bogate miasto, które musiało mieć wały, czy później mury do obrony
swego bogactwa,  stać  ją  było  na wybudowanie  kościoła  ceglanego już  w ok.  1200 roku.
Najbardziej mnie śmieszy gdy się mówi, że Chełmża leżała na uboczu- nic bardziej mylnego,
Łoza leżała w miejscu przecinania się traktów handlowych58 i bez wątpienia korzystała z tego
faktu czerpiąc pełnymi garściami.

56 Witold Krassowski; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, Warszawa 1989 s. 104.
57 Władysław Goliński; Szlaki lądowe i wodne ziemi chełmińskiej na przestrzeni wieków, Ustka 2020.
https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art43.pdf
58 Władysław Goliński; Szlaki lądowe i wodne ziemi chełmińskiej na przestrzeni wieków, maszynopis, Ustka 
2020, s. 5-10, 20- 24, i dalsze,

https://biblioteka.ustka.pl/images/stories/literatura/golinski/art43.pdf
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Mury  obronne  zdaniem  Piotra
Bireckiego powstały dość późno. […]
Niespokojne czasy II poł. XIII wieku i
częste  wojny  zmuszały  do  budowy
silniejszych  obwarowań.  Działania  w
tym kierunku podjął dopiero u schyłku
swego  życia,  trzeci  z  kolei  biskup
chełmiński  Werner  (zm.  1291  r.).
Podczas pobytu w Rotenburgu w 1290
roku  uzyskał  od  Wielkiego  Mistrza
Zakonu  Burcharda  von  Schwanden,
przed  jego  wyjazdem  do  Ziemi
Świętej,  prawo  do  obciążenia
mieszkańców  okolic  Chełmży
nakazem  udziału  w  budowie
fortyfikacji  i  fos  wokoło  miasta.
Zobowiązania  te  dotyczyły  ludności,
która  w  razie  zagrożenia  chroniłaby
się  w  Chełmży.  Realizacji  tego
zamierzenia  biskup  Werner  już  nie
doczekał,  zmarł  bowiem  20
października  1291  roku  i  został

pochowany  w  katedrze  chełmżyńskiej.  Prawdopodobnie  więc,  pierwszy  etap  budowy
kamienno-  ceglanych  murów  obronnych  miasta  z  basztami  i  podnoszonymi  bramami
rozpoczęto  w czasach  następcy  Wernera,  biskupa  Henryka (1292 -  13O1).  Hipotetycznie
można też założyć, że budowę systemu umocnień chełmżyńskich - w jego głównym założeniu
(tj. mury z basztami okalające miasto ze wszystkich stron oraz bramy miejskie) zakończono
podczas  rządów kolejnego  biskupa Hermana (1303 -  1311),  znanego m.in.  z  rozpoczęcia
budowy murowanego kościoła św. Jakuba w Toruniu czy zamku pod Wąbrzeźnem. […]59

Nadania ziemi Kościołowi
Po  wprowadzeniu  chrześcijaństwa  książę  utrzymywał  duchownych  podobnie  jak

swych  innych  funkcjonariuszy  i  podobnie  ich  traktował.  Nadawał  więc  poszczególnym
instytucjom  kościelnym  określoną  część  danin  ludności  z  poszczególnych  okręgów
grodowych, określony udział w cłach, opłatach targowych itp. a także ziemię oraz- w celu
ułatwienia  gospodarowania  na tej  ziemi-  ludzi.  W niektórych przypadkach zamiast  części
danin z okręgów grodowych książę dawał instytucjom kościelnym całość tych danin i zrzekał
się na rzecz Kościoła niektórych powinności ludzi z tych okręgów. W ślad za panującym
poszli  możni  i  zaczęli  przekazywać  instytucjom kościelnym mniejsze  lub  większe  części
posiadłości.  W rezultacie  własność  instytucji  kościelnych  rosła  szybko.60 Zastanawia  fakt
istnienia  gminy  i  utrzymania  świątyni  czy  nawet  świątyń  i  utrzymania  się  księży  gminy
katolickiej  Łozy  (germańska  a  ściślej  nordycka nazwa Kulmsee)  jeszcze  w IX w.-  może
zwyczajnie  księża  tej  gminy  żyli  z  jałmużnej?  W późniejszym  okresie  tj.  w XIII  wieku
jeszcze  przed  administracją  krzyżacką  wiadomo,  że  kościołowi  w  Łozie  były  nadane
dziesięciny.61

59 Piotr Birecki, Dzieje sztuki w Chełmży, Chełmża 2001, s. 15, 16.
60 Witold Krassowski; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, Warszawa 1989 s. 113.
61 Stanisław Kujot; Dzieje Prus Królewskich. cz. I, s. 886, 887

Ryc. 12. Ocalała brama murów obronnych. 2007. 

Źródło:  Fotografia Marii Golińskiej.
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Liczba kościołów
Z  prymitywnością  domostw  w  XI-XII  w.  kontrastowały  rozwiązania  już  nie  tyle

umocnień  obronnych,  ile  ówczesnych  kościołów,  niekiedy  wyrafinowane  nawet  z
perspektywy dnia  dzisiejszego.  Kościoły  na  ziemiach  Polski  były  wtedy  już  dość  liczne.
Wedle dawniejszych obliczeń w Polsce dwunastowiecznej było około 150 kościołów, według
nowszych analiz  w samej diecezji  krakowskiej  było około 177, a może nawet  około 250
kościołów.  Obliczenia  wskazują,  iż  na ziemiach Polski  około 1000 ma metrykę  sięgającą
przed 1200 r.62

Wielość rozwiązań przestrzennych kościołów
Wobec małej liczby cech wspólnych rozwiązywanie przestrzenne każdego z naszych

kościołów wykonanych w XI i XII w. jest w gruncie rzeczy odmienne. Większość z nich, do
których  wypada  zaliczyć  katedry  oraz  niektóre  kolegiaty  i  świątynie  klasztorne,  stanowi
wprawdzie budowle bazylikowe i żadna z nich nie ma transeptu zachodniego (spotykanego
nieraz  w architekturze  Europy Zachodniej),  ale  obok kościołów z  transeptem wschodnim
pojawia się na równych prawach i beztranseptowe...63

Diecezja płocka i włocławska

We wczesnym okresie dziejów, na długo jeszcze przed powstaniem diecezji płockiej
rozwijała  się  katolicka  społeczność  Łozy  tj.  dzisiejszej  Chełmży.  Wzmianki  o  powstaniu
świątyń w Łozie są późne,  jakkolwiek źródła pozwalają  na wnioski o czasie    powstania
pierwszego kościoła murowanego w Łozie. Poniżej zawartymi cytatami z książki ks. prof.
Stanisława  Kujota  postanowiłem się  posiłkować  w  wyjaśnieniu  kiedy  został  wyświęcony
pierwszy murowany kościół w Łozie. 

[…] Sądzimy tedy, że pierwsze kościoły po grodach i innych wydatniejszych osadach
współcześnie z katedrami biskupiemi, a nawet prędzej jeszcze od nich zakładane być mogły...

…Choć bowiem obie te ziemie tj. ziemia chełmińska i ziemia gdańska, w pierwszej dobie
dziejów, aż do śmierci Bolesława Krzywoustego, jednemu berłu podlegały, to i tak już wtenczas
Pomorze do kujawskiej dyecezyi wchodziło, ziemia chełmińska zaś była pod zarządem biskupów
płockich. Większy atoli przedział nastąpił między obu ziemiami w XII wieku, albowiem Pomorze
gdańskie miało może od samego zejścia Krzywoustego aż do końca r. 1294 własnych swoich
książąt, a następnie przeszło pod władzę Przemysława wielkopolskiego i następców jego, póki go r.
1308  i  1309  Krzyżacy  nie  zdobyli.  Tymczasem  była  ziemia  chełmińska  częścią  księstwa
mazowieckiego pod książętami z domu Piastów, aż się tu r. 1231 Krzyżacy w Starym Toruniu
osadzili. Pod nimi przebyła ona resztę XIII i początek XIV wieku, od r. 1243 osobną dyecezyą. R.
1246 już miała pierwszego biskupa. R. 1309 znalazły się obie te ziemie pod rządem krzyżackim i
odtąd dzieliły się już politycznie jednym losem. Mała tylko zachodzi tu przerwa między r. 1808 a
1815, w której ziemia chełmińska do Wielkiego Księstwa Warszawskiego należała.  Lecz rząd
dyecezalny pozostał na całe wieki odrębny, aż r. 1821 na mocy bulli De salute animarum niewielka
dyecezya chełmińska do dzisiejszych rozmiarów urosła, w których się też archidyakonat pomorski
mieści.  Idąc  tedy  za  historycznym rozwojem  dyecezyi  rozpatrywać  będziemy  najprzód  wiek
kościołów w tej części dyecezyi, która na lewej stronie Wisły leży, i tu wsuniemy osobne rozdziały
o źródłach i podstawach naszej pracy. W drugiej części, w której się nad kościołami po prawej
stronie Wisły zastanowimy, oprzemy się na tych samych zasadach.[...]64

62 Witold Krassowski; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, Warszawa 1989 s. 122.
63 Witold Krassowski; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, Warszawa 1989 s. 125.
64 Kujot Stanisław; Kto założył parafie w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej? (z mapą) część pierwsza, nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1903, s. 36, 37.
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Jest prawdopodobna data powstania kościoła drewnianego w Łozie określona najpóźniej
na rok 979, data zapisana w poniżej przytaczanym artykule z Posłańca Błogosławionej Juty
jako najpóźniejszy czas powstania kościoła św. Mikołaja w Łozie, jako kościoła drewnianej
konstrukcji.  Powstanie  parafii  w  Łozie  zanim  nie  powstały  jeszcze  nawet  diecezje;  ani
włocławska, ani tym bardziej płocka. Wrócę jeszcze do kwestii pobudowania kościoła św.
Mikołaja  w  Chełmży,  bo  jednak  istnieje  taka  możliwość  odczytania  dokumentów,
mówiących, że parafia w Łozie powstała jeszcze w IX w. a kościół murowany powstał już w
roku 1200. Wiadomości  o istnieniu kościoła drewnianego już w 979 są pewnie oparte na
sprawozdaniach  biskupich,  a  konkretnie  na  sprawozdaniu  z  wizytacji  Strzesza  (biskup
Olszowski) publikowanego w Fontes TNT i tam są wzmianki o chrześcijanach w Chełmży
ok. 980 roku. A przecież jest proste rozumowanie: gdzie jest parafia chrześcijańska tam musi
być i kościół a przynajmniej kaplica.

Źródła dla kościoła Św. Mikołaja
Przytoczę  jeszcze  kilka  fragmentów  książki  Stanisława  Kujota  aby  pozwolić

czytelnikowi znaleźć się bliżej średniowiecznego świata. [...] „Aby już wszystko powiedzieć,
zwracamy na to uwagę,  że majątki  stolicy  biskupiej  w ziemi  chełmińskiej  nie  stanowiły
zamkniętego w sobie klucza, lecz w czterech miejscach były wyznaczone. Przyczyną tego
było to, że Krzyżacy w pobliżu Chełmży,  raczej  Kulmsee,  tylu osad  włościańskich  nie
mieli,  żeby  niemi  katedrę  opatrzyć,  a szlachty nie mogli  przeciw jej  woli z majątków
usunąć.  Wypadło  zatem  szukać,  gdzie  się  stosowne  osady  znalazły,  choćby  takie
rozłożenie  dla  stolicy  biskupiej  mniej  było  dogodne.  Ale  dla  nas  dostarcza  ten  fakt
niezbitego  dowodu,  że  już  przed  końcem  r.  1233,  (bo  wtenczas  brat  Henryk  Sturluz
najpóźniej  dokonał  pomiarów).Majątki  szlacheckie  w ziemi  chełmińskiej  były  gęste,  że
kraj ten koło r. 1244 zatem pustynią nie był....65

„Po pierwszej wojnie z Prusakami wyniósł biskup Heidenreich r. 1251 wieś Łozę do
rzędu miast i dał jej nazwę Culmsee — Culmense —. O ile coś pewnego dojść można, to
wszystkie osadzenia nastąpiły nie prędzej jak po r. 1282...66”

Dokument fundacyjny katedry z r. 1251 wymienia też wyraźnie kościół parafialny w
Kulmsee. Biskup dał go kapitule swojej w zarząd — et in civitate Culmense 12 mansos et
parochiam eiusdem civitatis.67” [...]

Jeszcze bardziej czytelnym, staje się analiza dokumentów z umowy z 1248 r. Zatem
czytamy tam: [...] Siedzibę swą obrał biskup od razu w głównej części majątków owych, w
Łozie, którą od tytułu swej dyecezyi nazwał Culmsee, t.j. Chełmno nad jeziorem, a u ludności
polskiej przez utarcie przybrało formę Chełmża. Pierwszy raz spotykamy ją- Culmse- już w
akcie  ugody  z  lipca  r.  1248,  zawartej  między  biskupem  a  zastępcą  wielkiego  mistrza
Henrykiem de Honstein wraz z mieszkańcami ziemi chełmińskiej. Jest tam już mowa o zbożu
winnem kościołowi  chełmżyńskiemu-  ecclesie  Culmenseensi-  .  Widać  stąd,  że  biskup po
przybyciu  do  dyecezyi  co  prędzej  obrał  sobie  kościół  biskupi,  którym był  bez  wątpienia
parafialny w Łozie.[...]68 Tak więc kościół św. Mikołaja nie zgorzał lecz nadawał się jako
kościół biskupi, chyba jedyny wtedy kościół murowany w całej ziemi chełmińskiej. W 1248 r.
nie istniały jeszcze kościoły Torunia, Chełmna i Grudziądza.

65 Kujot Stanisław; Kto założył parafie w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej? (z mapą) część druga, nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1904, s. 47, 48.
66 Kujot Stanisław; Kto założył parafie w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej? (z mapą) część druga, nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1904, s. 65.
67 Kujot Stanisław; Kto założył parafie w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej? (z mapą) część druga, nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1904, s. 67.
68 Stanisław Kujot; Dzieje Prus Królewskich. cz. I, s. 886, 887
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Co  prawda  nazwy  Chełmża  i  Chełmno  zostały  już  wcześniej  w  opracowaniu:
Władysław Goliński; Dzieje ziemi chełmińskiej, rozdz. 1; dostatecznie dokładnie omówione
lecz zastanawia ilość różnych nazw Chełmży widniejących w średniowiecznej dokumentacji
źródłowej. Są to nazwy:  1222 r. Loza, 1248 r. Culmense, Culmsee, Culminse, Cholmense,
Culmenze,  Culmensee,  Colmenzee,  Colmensee,  Colmenze,  Culmenzee,  Kolmense,  1466r.
Chelmza  alias  Culmenseh,  Culmeze,  Culmensehe,  Colmezehe,  Colmsee.69 Prof.  Stanisław
Kujot  uzupełnia  jeszcze  te  nazwy miejscowości:  […] przed wystawieniem przywileju  dla
Chełmna i Torunia porozumieli się Krzyżacy z Chrystyanem o zamianę dziesięcin biskupich z
ziemi chełmińskiej na daninę zbożową. Nadto przyznali Krzyżacy biskupowi 600 włók ziemi,
które mu pod Łozą czyli  późniejszą Chełmżę, w Wąbrzeźnie,  Bobrowie i  nad Drwęcą,  w
późniejszem Mszanie — in Loża . .. et in Wambrez et in Boberow et super Drivanciam —
wymierzyli.  Może  już  Chrystyan  założył  w  swojej  Łozie  jakąś  siedzibę  duchowieństwa
misyjnego, Heidenreich osiadł w niej od samego początku i wyniósł ją na stolicę dyecezyi,
albowiem r. 1248 mówi o miarach zboża, które kościołowi chełmżyńskiemu dawane bywają
— que  ecclesie  Culmseensi  solvuntur  —.  Niezawodnie  on  nadał  też  jako  Niemiec  swej
siedzibie  nazwę Culmsee,  przypominającą  nazwę dyecezyi  od  głównego  miasta  Chełmna
wziętą. Obok nowej nazwy pierwotna poszła prędko w zapomnienie,  choć jeszcze r. 1246
mistrz w. tylko Łozę — Loża — znał. Lud okoliczny przerobił nazwę Culmsee na Chełmżę.
Już 22 czerwca r. 1251 położył tu biskup kamień węgielny pod wspaniałą katedrę, która do
naszych czasów przetrwała. [...]70 

Ryc. 13. Bazylika konkatedralna Świętej Trójcy. 2007. 

Źródło:  Fotografia Władysława Golińskiego

69 Porębska Krystyna- opr., Grzegorz Maksymilian- współpraca, Biskup Marian- red.; Słownik historyczno- 
geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu; Wyd. PAN 1971, s. 21
70 Stanisław Kujot;  Kto założył parafie w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej? (z mapą) część druga, nakładem
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1904; s. 42.
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Pierwotna nazwa kościoła p.w. św. Mikołaja
Kościół parafialny Św. Jakuba ma następujące, niestety, dość późne wzmianki źródłowe

(tu  są  wymienione  tylko  XIII-  to  wieczne):  z  1251 r.-  parafia  w Chełmży  otrzymuje  12
łanów71 ;  z  1264r.  kościół  parafialny  ma  12  łanów72;  z  1275  r.  jest  wymieniony  pleban
Gerhardus73;  obecnie kościół ten występuje pod wezwaniem Św. Mikołaja.74 

Opis architektury fary i katedry (tylko wzmiankowo) w Chełmży
Poniżej  kilka  fragmentów z  literatury  o  architekturze,  pochodzących  [z:]  Mroczko

Teresa, Arszyński Marian,  ARCHITEKTURA GOTYCKA W POLSCE, tom II, W- wa 1995,
Inst. Sztuki PAN, s.98, 99.

[...]... Do początku  XIV w.  nie  wykształcił  się  jednak definitywnie  model  miejskiego
kościoła  farnego  i  obserwować  można  stosowanie  rozmaitych  rozwiązań.  Np.  w  Chełmży,
równocześnie  z  podjęciem rozbudowy katedry,  wzniesiona  została  fara  Św.  Mikołaja,  gdzie
zastosowano system bazylikowy, później nieco zatarty przez zmianę układu dachów!. Często
przekształcano i zmieniano  projekty, co obserwować można w halowej farze Św. Katarzyny w
Braniewie,  którą  w końcu  XIII  w. zaczęto wznosić jako bazylikę.  Można przypuszczać,  że przy
zastosowaniu systemu bazylikowego najczęściej  wprowadzano specyficzne pokrycie dachowe: nad
każdym przęsłem naw bocznych wznoszono odrębny, poprzeczny do osi wzdłużnej budynku, dach
dwuspadowy, przez co  możliwe było umieszczenie dość dużych okien w górnej części ścian nawy
głównej.  Zachowanym  przykładem  takiego  rozwiązania  jest  fara  w  Morągu,  powstała  w  1.
ćwierci XIV w. i tak też wyglądała pierwotnie fara w Chełmży, gdzie wskutek wprowadzenia
ciągłego dachu pulpitowego nad nawami bocznymi likwidacji uległo bezpośrednie oświetlenie
nawy głównej. Ale podobne rozwiązanie znajdujemy też wyjątkowo w budowli halowej, jaką jest
fara w Chełmnie, o której będzie jeszcze mowa....
... Katedra w Chełmży, o której archaizującej pierwotnej koncepcji była już mowa, odbudowana
została po zniszczeniach w wyniku najazdów pruskich i litewskich, prace te zaś trwały do ok. 1359
r. W tym czasie korpus przyjął formę hali  z masywem zachodnim, w którym - podobnie jak w
Chełmnie  -  zrealizowano  tylko  jedną  wieżę  od  północy,  nadając  jej  zresztą  wyjątkowo
monumentalną formę...[…]75

Wygląd murów kościoła św. Mikołaja po przeróbkach
Przebudowa  kościoła  była  dokonywana  kilkakrotnie.  Jednak  najistotniejsze

przebudowy to te z XIX w. A mianowicie; skandaliczną sprawą jest też ocena naukowców z
Torunia- dla stylu architektonicznego kościółka św. Mikołaja, a dokładnie jego pierwszego
ceglanego  wizerunku-  według  mnie  była  to  bazylika  trójnawowa,  ceglana,  w  stylu
romańskim.  Później  dopiero  zostały  przebudowane  dachy  i  została  dobudowana  wieża.
Wbudowano transept między prezbiterium a nawy. Dobudowano kruchtę aby przykryć portal
głównego wejścia.

71 Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 1-2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, nr 29.
72 Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 1-2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, nr 72.
73 Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 1-2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, nr 85, 86.
74 Heise J., Bau u. Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, t. 2; Kulmerland u. Löbau, Danzig 1887-
1895, 2, 136-59; Spis 73; J. Z. Łoziński, A. Miłobędzki, Atlas zabytków 49.
75 Mroczko Teresa, Arszyński Marian, Architektura gotycka w Polsce, tom II, W- wa 1995, s.98, 99.
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Ryc. 14. Kościół św. Mikołaja w Chełmży, 2007 r. Zdjęcie przedstawia północną ścianę
prezbiterium.

Źródło: Fotografia Marii Golińskiej.
Na załączonym zdjęciu  wyraźnie  widać  granicę  w poziomie  zaznaczoną  starą,

średniowieczną  cegłą  a  cegłą  wytworzoną  w XIX w.  Przecież  z  tego  wynika,  że  nie
chodziło tylko o zmianę dachów, chodziło też może o zmianę zwieńczenia okien? Albo,
co się przez wiele lat udawało, zmianę stylu klasyfikującego kościół jako neogotycki.

Styl gotycki ma nazwę także stylu ostrołukowego. Nie jest to jednak określenie
odpowiednie.  Ostry łuk występował nie tylko w architekturze gotyckiej  w okresie  od
połowy XIII w. do początku XVI w., a także występował już (znacznie wcześniej)  w
stylu romańskim od X do XIII w. oraz występował powszechnie w architekturze islamu.

Kościół  romański  to  budynek  złożony  z  prostych  brył  o  surowym,  ciężkim  i
monumentalnym  charakterze.  Grube  mury  i  wąskie  otwory  okienne  i  drzwiowe,
masywne  wieże,  podkreślają  obronność  założeń.  Kościoły  budowane  w  stylu
romańskim  nie  tylko  były  ośrodkami  kultu,  spełniały  one  również  funkcję  obronną,
dawały schronienie podczas oblężeń.
Usytuowanie kościoła

Kościoły romańskie budowane były często pod szczytami wzniesień, ale nie na
samych  wierzchołkach.  W  warstwie  symbolicznej  odpowiadało  to  lokalizacji  blisko
Boga,  ale  nie  w  miejscu,  w  którym  On  zamieszkuje. 76 Tak  właśnie  jest  pobudowany
kościół  św.  Mikołaja  w  Chełmży-  pod  samym  szczytem  wzniesienia  ale  nie  na  samym
wierzchołku.

76 Joanna Derdowska; Praskie przemiany: sacrum i desacralizacja przestrzeni miejskiej Pragi, Kraków 2006,
s. 41
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Rozwiązania portali romańskich kościołów
Rozwiązanie  portali  w  kościołach  XI  i  XII  w.  stanowiło-  jak  się  zdaje-

zagadnienie  odrębne,  nie  związane  ze  sposobem  traktowania  ścian  kościoła.  Jeśli
chodzi  o  osnowę  portalu,  to  polegała  ona  na  zwiększeniu  otworu,  a  zwłaszcza  jego
szerokości  (zazwyczaj  i  tak  już  większej  od  tej,  która  była  niezbędna  w  celu
zapewnienia wiernym swobodnego dostępu do wnętrza), przez umieszczenie drzwi nie
w licu zewnętrznym ściany, lecz w jej głębi i poprzedzenie ich serią uskoków, których
prześwit był coraz szerszy. W górnej części  portalu odpowiednikiem owych uskoków
były spoczywające na nich archiwolty,  sklepione półkoliście (ostrołukowe zamknięcia
otworów zaczęły się u nas pojawiać dopiero w pierwszej połowie XIII w.)... 77

Styl  romański  został  już  zaniechany  we Francji  z  początkiem XIII  w.  Później
przestano  budować  kościoły  w  tym  stylu  w  Niemczech  i  we  Włoszech.  Myślę  ,  że
należy potraktować poważnie informację prof. Witolda Krassowskiego o zastosowaniu
w  polskich  kościołach  romańskich  ostrołukowych  zamknięć  otworów  dopiero  w
pierwszej  połowie  XIII  w.  Tak  więc  wnoszę  poprawkę,  że  murowany  kościół  św.
Mikołaja w Chełmży mógł być budowany jako budowla romańska w pierwszych latach
XIII  w.  a  nie  jak  twierdziłem w ok.  1150 r.  Parafia  podlegałaby  zatem pod diecezję
płocką.

Ryc.  15.  Barokowa wieża gotyckiej  bazyliki
konkatedralnej Świętej Trójcy. 2007.

Źródło: Fotografia Marii Golińskiej.

77 Witold Krassowski; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, Warszawa 1989 s. 128, 129.
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Kościół św. Mikołaja w Chełmży- wzmianki w kalendarzu

Ryc. 16. Kserokopia fragmentu artykułu o kościołach Chełmży, zamieszczona w POSŁAŃCU
BŁOGOSŁAWIONEJ JUTY, Kalendarzu kościelnym dla parafii Chełmżyńskiej  na rok 1928,
wyd. przez ks. Szydzika.78

Źródło: Kserokopia fragmentu przesłanej dokumentacji z biblioteki w Chełmży.

78 Artykuł  ten stanowi obecnie uzupełniające źródło informacji o kościele. Będzie przytoczony jako całość- 
oryginał artykułu można przeczytać w bibliotece, w Chełmży, ostatnio jest publikowana w Internecie całość 
Kalendarza.... w wersji elektronicznej.
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Kościół św. Mikołaja w Chełmży,
dawniej parafialny,

a od 24 września 1827 (zatem od stu lat) zbór ewangelicki.

Pierwszą wzmiankę o tym kościele ma-
my  z  roku  1248.  Biskup  Heidenreich
(Henryk)  potwierdza  w  odnośnym  doku-
mencie,  który  wystawiony  jest  w  Kończe-
wicach dnia.7 lipca 1248, ugodę biskupa Prus
Chrystjana  z  mistrzem  pruskim  i
mieszkańcami  ziemi  chełmińskiej.  W  do-
kumencie  tym  jest  mowa  o  zbożu  winnem
kościołowi  w  Chełmży.  Z  tego  wynika  że
kościół  już  w  Chełmży  istniał.  Z  innych
zapisków  wynika,  że  kościół  św.  Mikołaja
istniał już od samego powstania miasta Łozy,
a jest zaś najpewniejszem, że był już w roku
979 za czasów Mieczysława. Początkowo był
drewniany,  lecz  w  czasie  trwania  wojen
pruskich od roku 1243 do roku 1248, miasto
Chełmża zostało zniszczone i wyludnione, a
kościół drewniany zgorzał.

Dzisiejszą jego  budowę. wzniesiono za
biskupa  Henryka  około  roku  1250  a  więc
jeszcze  przed  wzniesieniem katedry.  Jest  to
trzynawowy,  krzyżowy,  ceglany  gotyk,  z
ciężką  od  frontu  niewykończoną  wieżą
krzyżackiego  typu.  We  wnętrzu  kościoła
znajdowały  się  dwie  kaplice:  św.  Waw-
rzyńca,  która  służyła  przy  pogrzebach  bi-
skupów lub  kanoników.  W  niej  to  bowiem
składano  zaraz  po  śmierci  ich  ciała,  które
dopiero  w  dzień  pogrzebu  przeprowadzano
do  katedry.  Druga  kaplica  była  pod
wezwaniem  św.  Barbary.  Siedem  ołtarzy
oprócz  ołtarza  wielkiego  zdobiło  wnętrze
kościoła.  Główny  ołtarz  fundowany  przez
zamożną rodzinę burmistrza miasta Żuławy w
roku  1612,  przedstawiał  Matkę  Boską  w
otoczeniu  św.  Barbary  i  św.  Katarzyny,  w
środku wielki obraz hołdu św. Trzech króli.
Mniejszy  ołtarz  św.  Jana  Nepomucena
sprawiło  bractwo  piwowarów,  ołtarz  św.
Barbary  bractwo  rybaków,  ołtarz  Matki
Boskiej Bolesnej bractwo  szewskie,  ołtarz
św.  Huberta  bractwo  robotników,  ołtarz
św.  Walentego  bractwo  kuśnierzy,  ołtarz
Matki Boskiej  Różańcowej, bardzo liczne
bractwo  tejże  nazwy,  ołtarz  św.
Franciszka  Ksawerego  bractwo
krawieckie,  ołtarz  św.  Rocha  bractwo
tkackie.  Pieczę  i  starania  nad  ołtarzem
miały poszczególne bractwa, których tyle

bywało,  ile  ołtarzy.  Prawie  wszystkie
ołtarze,  oprócz  głównego  ołtarza,
przeniesiono  przed  zabraniem  kościoła
przez ewangelików do katedry.

Kościół św. Mikołaja był bardzo bogato
uposażony. Oprócz 12 włok i czterech włók
dla  proboszcza,  posiadał  bardzo  liczne
fundacje. Probostwo stało blisko kościoła, tak
samo cmentarz otoczony wysokim murem był
przy kościele. Przy zakładaniu kanalizacji w
Chełmży  przeprowadzono  głęboki  kanał
odpływowy  przez  ów  cmentarz  i  przy  tej
sposobności  wydobyto na powierzchnię,  jak
piszący  te  słowa  sam  oglądał  całe  stosy
czaszek i piszczeli ludzkich. Po zebraniu ich
na jedną gromadę spuszczono z powrotem w
ziemię cmentarza.

Jak  przy  prawie  wszystkich  kościołach
parafialnych w owych czasach, tak też i przy
kościele była szkoła. Stała ona na południe od
kościoła  nad  brzegiem  jeziora,  gdzie  dziś
ogród  p.  Komorowskiego  się  znajduje.
Uczniowie  musieli  brać  udział  w  katedrze
przy procesjach i służyć do Mszy św. Krótko
przed  pierwszym  rozbiorem  Polski,  cały
kościół  gruntownie  odnowiono,  a  flizy  w
presbyterjum  fundował  obywatel
chełmżyński i radny miasta Piotr Stefański.

Z biegiem czasu, gdy Polska chyliła się
ku upadkowi napływali coraz liczniej w nasze
strony protestanci, a nie posiadając własnego
domu modlitwy, spozierali coraz pożądliwiej
na kościół i klasztor O. O. Franciszkanów, za
murami. Gmina katolicka ze swym biskupem
Rydzyńskim starała się kościół z klasztorem
przed zabraniem ratować i oddała go w roku
1800 starym i chorym księżom emerytom na
schronienie.

Protestanci  nie  zaniechali  zabiegów,  a
mając  poparcie  władz  świeckich  i  rządu
pruskiego zabrali go w roku 1820. Nie dość
im  było  jednej   krzywdy  wyrządzonej
katolikom, bo krótko potem zaczęli się starać
o  uzyskanie  kościoła  św;  Mikołaja,  który  o
tyle mógł być dla  nich dogodniejszy, że stał
w pośrodku miasta. Zuchwalstwo ich do tego
stopnia  się  posunęło,  że  sprowadzili,  sobie
pastora  Gottharda  z  Chełmna,  aby  im
nabożeństwo  w  kościele  św.  Mikołaja  w
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dzień Wniebowstąpienia Pańskiego odprawił.
Dowiedziawszy się o tem władza duchowna,
stanowczo się temu oparła i pastor odjechać
musiał z niczem.

Delegat proboszcz Dekowski przekazuje
gminie  protestanckiej  dotychczasowy  ko-
ściół  parafjalny,  bez  wszelkich  urządzeń,
tylko sam budynek kościelny, ponieważ  do
przekazania  innych  przedmiotów  nie  ma
żadnego polecenia i stawia jako warunek, by
całą sumę za budynek kościelny, oszacowany
na 1214 talarów 12  groszy srebrnych i 6 fen.
wypłacono gminie katolickiej, nie może być
bowiem  mowy  w  myśl  rozporządzenia
rządowego, o tradycji dawniejszego  kościoła
pofranciszkańskiego  i  powołuje  się  na
dawniejsze  oświadczenia.  Dlatego  tez
przyjmuje  kościół  na  własność,  aż  do
zadecydowania  sprawy,  przez
wyższą  instancję.  Predykant  Pastenacy  i
gmina  protestancka  życzą  sobie  z  urządze
nia  kościoła  utrzymać  następujące  przed-
mioty:

1.Ołtarz główny w teraźniejszym, sta-
 nie.
2. Ambony.
3. Organy dziesięciorejestrowe.
4. 3 dzwony z wieży.

Delegat  biskupi  ks.  prob.  Dekowski  o-
świadcza jak dawniej, że nie ma zezwolenia
na  wydanie  wymienionych  przedmiotów,
chce  je  jednakże  pozostawić  aż  do  decyzji
biskupiej.

Oprócz  wyżej  wymienionych  przedmio-
tów, zabrali  katolicy, wszystko inne i  obda-
rowali ubogie katolickie kościoły.

Figurę  św.  Mikołaja  patrona  kościoła,
przewieziono  do  katedry  i  ustawiono  we
wnęce  pod  wieżą,  obok;  wchodu,  na  chór
naprzeciw kaplicy św. Krzyża, gdzie do dziś
się znajduje. Z dniem 27 września 1827 ustała
chwała  Boża  w  świątyni,  w  której  przez
przeszło  800  lat  rozbrzmiewały  wspaniałe
nabożeństwa, a uroczystość w dniu 6 grudnia
w  dzień  patrona  swego  św.  Mikołaja  nie
miało  sobie  .równej  i  da  Bóg,  że  na  nowo
zabrzmi, skoro świątynia wróci do rąk swych
prawnych właścicieli.

W związku z powyższym opisem dawn.
kościoła  św.  Mikołaja  umieszczam  odpis
początkowej  części  testamentu  parafjanina
tegoż  kościoła,  Marcina  Bagniewskiego,
dziedzica  Warszewic,  który  w  dniu  26  li-
stopada  1715  roku  czyni  zarządzenia  doty-
czące  pogrzebu  i  aniwersarzy  przy  kościele

parafjalnym w Chełmży. Odnośny oryginalny
dokument znajduje się w archiwum pałacu w
Nawrze.  Tekst  jego  świadczy  o  wielkiej
pobożności  i  głębokiej  wierze  ówczesnej
szlachty  polskiej,  dowodzi  zarazem,  że
szlachta  polska  spisując  ostatnią  swą  wolę,
pamiętała  przede wszystkiem o ofiarach dla
kościoła.  Wspomniany ustęp  testamentu  ma
następujące;  dosłowne  brzmienie:  Pogrzeb
mój  w  kościele  farnym  chęłmżyńskim
naznaczam,  około  którego  taką  czynię
dyspozycję:

1. aby w trzech dniach ciała moje bez
żadnej  pompy  i  kazania  ziemi
oddane było.

2. aby w samych pobocznych drzwiach
kościelnych było pochowane.

3.  aby  przy  trumnie  zaś  cztery  tylko
świece zostawały, ołtarz  zaś Wielki
podczas  strasznej  ofiary  Pańskiej
odprawującej  się  aby  jak  najwięcej
światłem był zaopatrzony.

4. aby  trumna,  w  której  ciało  moje
złożone  będzie,  niczem  obitą  nie
była; niech się ten koszt niepotrzebny
Chrystusowi  Panu w ubogich zosta-
nie. Na ten tedy koszt pogrzebowy z
ciężkiej  pracy  mojej  zostawuję  ty-
siąc  złotych,  którego  takowe czynię
rozporządzenie: Aby pozostała suma,
która zostanie z obrzędu ciała moje-
go  grzesznego,  natychmiast  po  róż-
nych  klasztorach,  konwentach  mię-
dzy  kapłanów  na  msze  święte  roz-
daną  była,  aby  za  grzeszną  duszę
moją, o jednym odprawione być mo-
gły  w  czem  Ichmościów  panów
Egzekutorów  testamentu  mego
obowiązuję,  a  osobliwie  syna  mego
pod błogosławieństwem ojcowskiem.

Więc do kościoła farnego chełmżyńskiego
w  którym  ciało  moje  nie-godne  ostatniego
dnia:  straszliwego  sądu  Boga  mojego
oczekiwać  będzie,  naznaczam  i  ofiaruję  na
wszystkim  dochodzie  warszewickim.  A  to
czynię  w  tej  intencji  by  ks.  komendarz
obecny  i  w  przyszłości  dwie  msze  św.
tygodniowo odprawił jako to jednę za dusze
w  czyścu  zostające,  które  żadnego  ratunku
nie  mają,  drugą  za  duszę  moją  i  krewnych
moich osobliwie żony mojej ś.p. Katarzyny z
Dąbrowskich,  także  za  duszę  w  wypadku
przyszłej  śmierci  teraźniejszej,  a  kochanej
małżonki  Sabiny  z  Kosów.  Ta  zaś  suma
dwóch tysięcy złotych, aby na dobra żadnemi
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długami nie obciążonych lokowaną była, aby
dorocznie  prowizja  dochodziła  Wielebnego
Jego  Mościa  księdza  komendarza,  który  to
wyżej pomienione msze święte odprawować

będzie,  do  czego  obowiązuję,  aby  miał
staranie i wgląd następcy mego.

Ryc. 17. Kościół p.w. św. Mikołaja w Chełmży. Lato 2007.

Źródło: Fotografia wykonana przez Władysława Golińskiego.

Ryc.  18.  Romańska  wieża  kościóła  p.w.  św.  Mikołaja  w
Chełmży.  Wieża  ma  dobudowany  segment  i  dobudowane
wieżyczki, i latarnię typu krzyżackiego w XIX w. Lato 2007.

Źródło: Fotografia Marii Golińskiej.
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Wnioski końcowe dotyczące kościoła św. Mikołaja
Bardzo  trudno  jest  uwierzyć  w  świetle  powyższego  wywodu  w  podaną  w  Posłańcu

Błogosławionej  Juty  datę  powstania  kościoła  św.  Mikołaja,  określoną  przed  rokiem  979
chociaż  jest  sprawozdanie  z  wizytacji  Strzesza  (biskup  Olszowski)  publikowane  w
Fontes TNT i tam są wzmianki  o chrześcijanach w Chełmży ok. 980 roku.  Odbieram
takie rozumowanie, to z przyjęciem daty powstania kościoła na ok. 979 rok (lub wcześniej),
jako  oczywiste  przypuszczenie.  Dowody  na  przyjęcie  daty  powstania  fary  takie,  jakimi
obecnie dysponuje powyżej przedstawiona literatura naukowa zostały zebrane głównie przez
księdza Stanisława Kujota- człowieka Kościoła, przychylnemu także Krzyżakom, którzy nie
stronili  od  przekłamań  historii  zawsze  na  swoją  korzyść.  Kościół  powstały,  zależny  od
Gniezna nie wchodzi w rachubę,  ewentualnie  od diecezji  płockiej  ale  przecież wtedy gdy
powstała parafia jeszcze nie było biskupa w Płocku, nie mamy dokumentacji i nie znamy całej
historii  budowli kościoła św. Mikołaja no i  również nie znamy ze źródeł historii   parafii.
Ponadto zabudowa Łozy nie wyklucza zaistnienie kilku wczesnośredniowiecznych kościołów.

Dla  przykładu  we  współczesnej  Łozie,  Kruszwicy,  było  pięć  kościołów.  Ale
Kruszwica ma źródła pochodzące  głównie z prac archeologicznych.  […] W toku naszych
wywodów wspominaliśmy przy  różnych  okazjach  o  wczesnośredniowiecznych  kościołach
kruszwickich.  Nie są to  jednak wszystkie,  jakie  możemy lokalizować w granicach całego
kompleksu  osadniczego  tego  terenu.  Niemal  każda  bowiem bardziej  zwarta  zabudowa  w
ciągu XII w. dysponowała własnym kościołem. Na wschodnim brzegu powstają więc dwa
kościoły.  Jeden  z  nich  to  romańskiej  surowości  i  pięknu  przywrócona  dziś  bryła
monumentalnego kościoła Św. Piotra, wzniesionego na początku XII w., o skromnym, lecz
dostojnym wystroju wnętrza. Z dawnego wystroju kościoła dochowały się ślady malowania
łuków nawy głównej oraz skromne kolumienki portalowe. Z tego kościoła, lub może jego
poprzednika  z  XI  w.  pochodzi  zwietrzała  obecnie  rzeźba  kapitelu  wmurowana  w  wieżę
kolegiaty. Z dawnego wyposażenia zachowała się piękna kamienna chrzcielnica z XII w.

Drugim na tym terenie był kościół Św. Gotarda. Co najmniej dwa kościoły wznosiły
się  na  zachodnim brzegu.  Jeden z  nich,  pod wezwaniem NM Panny,  może niedaleko  ul.
Piasta, a drugi Św. Klemensa, w pobliżu dzisiejszego kościółka Św. Teresy. Przez pewien
więc czas funkcjonowało w Kruszwicy wczesnośredniowiecznej pięć kościołów. Mogło być
ich też więcej, ale pamięć o pięciu w takiej czy innej formie przetrwała do naszych dni.[...]79

Z  Hedeby  czy  z  Roskilde  do  Łozy  rejs  łodzią  wikingów  trwał  przy  średnich
warunkach  pogodowych  ok.  2-  3  tygodni.  Mając  możliwości  na  uzyskanie  konkretnych
wpływów żaden przywódca państwa nie straci takiej jak ta okazji- nie obsadzi przychylnym
księdzem kościoła w osadzie,  w której jest  już nordycki kantor  a może nawet i nordycka
przystań. Teraz to już jest prosta odpowiedź na pytanie od kiedy jest parafia w Łozie? Parafia
w Łozie istnieje od ok. 845 roku. Kiedy został zbudowany pierwszy, drewniany kościół w
Łozie? Kościół został wyświęcony ok. 850 roku. Potwierdzenia na to jednak trzeba szukać w
duńskich albo i norweskich archiwach (zakładam brak dostępu do archiwów w Watykanie).

Podaję rok ukończenia budowy kościoła ceglanego na najpóźniejszy, jaki wynika z
analizy pomorskich dokumentów, tj.  na 1200 rok. Nie wspominają krzyżackie dokumenty,
aby kościół był budowany po 1248 roku (Krzyżacy niechybnie stworzyliby niesłychaną ilość
dokumentów, by pochwalić się nowobudowanym kościołem), w źródłach jest tylko mowa o
przebudowach i remontach kościoła p.w. św. Mikołaja mających miejsce po 1248r.

79 Hensel Witold i Broniewska Aleksandra; Starodawna Kruszwica od czasów najdawniejszych do roku 1271, 
Wrocław 1961, s. 126.
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W 1222 r. wzmiankowane „castrum Colmen per multosannos a prutenis destructum et
totaliter desolatum”; książę Konrad Mazowiecki zezwala bpowi Christianowi posiadać dwór i
kapitułę w grodzie chełmińskim.80 Równie dobrze w tym zapisie może być pomyślana Łoza.
Przecież w roku 1222 w Chełmży istniał już wybudowany kościół z kamienia i cegły- patrz
źródło z 1251r. Dokument fundacyjny katedry z 1251r. wymienia też kościół parafialny, a
więc musiał już fizycznie istnieć ów kościół.

Skandaliczną  sprawą  była  też  ocena  naukowców  z  Torunia-  dla  stylu
architektonicznego  kościółka  św.  Mikołaja81,  a  dokładnie  jego  pierwszego  ceglanego
wizerunku-  według  mnie  była  to  bazylika  trójnawowa,  kamienno-  ceglana,  w  stylu
romańskim.  Później  dopiero  zostały  przebudowane  dachy  i  została  przebudowana  wieża.
Wbudowano  transept  między  prezbiterium  a  nawy.  Dobudowano  kruchtę  aby  przykryć
romański portal głównego wejścia.... Forma wieżyczek ozdabiających w różnych częściach
dachy nie jest szczególną cechą kościoła w Chełmży.

Ocena stylu wyrażona we wcześniej cytowanym artykule z 1927 r. wyraźnie określa
styl kościoła  św. Mikołaja jako gotycki.  A dokładnie tak zapisuje:  „Jest  to  trzynawowy,
krzyżowy, ceglany gotyk, z ciężką od frontu niewykończoną wieżą krzyżackiego typu.”
Trochę literatury o stylach architektonicznych czytałem ale nigdy nie czytałem o ciężkich,
niewykończonych wieżach krzyżackiego typu. Ciężki gotyk?

Takie  wyposażenie  jak  ołtarz  główny,  ambony,  trzy  dzwony  z  wieży,   organy
dziesięciorejestrowe  pozostały  w  tym  kościele-  od  chwili  ich  zakupienia.  Niestety,
najwartościowsze  ołtarze  boczne,  najwartościowsze  płótna  przeszły  do  kościoła
pokatedralnego.  Po odzyskaniu  kościoła  przez  kościół  katolicki  ołtarze  i  obrazy  powinny
wrócić do kościoła św. Mikołaja w Chełmży.

Posiadamy potwierdzenie zaistnienia chrześcijaństwa na ziemi chełmińskiej, ale jest to
bulla papieska z XIII wieku i to zapis w formie ogólnej.

[...]Tymczasem kuria  papieska  nie  dała  się  zwieść  rzekomemu nadaniu  Prus  przez
księcia  Konrada.  W  swej  bulli  z  dnia  3  sierpnia  1234  r.  papież  Grzegorz  przyjął  do
zatwierdzającej wiadomości fakt nadania przez księcia Konrada — tym razem — nie grodu,
lecz  „ziemi  zwanej  chełmińską"  jako  zamieszkałej  od  prastarych  czasów  przez
chrześcijan, natomiast co się tyczy Prus, to fakt ich nadania przez Konrada został pominięty
całkowitym milczeniem. Papież, przyjąwszy do wiadomości, że Krzyżacy po objęciu ziemi
chełmińskiej zdołali rozciągnąć panowanie chrześcijańskie na część Prus, postanowił celem
zachęcenia Zakonu do dalszych wysiłków wziąć ową podbitą część Prus „pod jurysdykcję i
na własność św. Piotra" i równocześnie przekazać ją Zakonowi na wieczne posiadanie, tak
aby ziemia ta odtąd nie podlegała już jakiejkolwiek innej władzy; to samo miało się stać z
pozostałą częścią Prus, gdy zostanie ona w przyszłości podbita przez Krzyżaków. […]82

80 T. Mroczko i M. Arszyński; Architektura gotycka w Polsce t. II, Warszawa 1995, s. 40
81 T. Mroczko i M. Arszyński; Architektura gotycka w Polsce t. II, Warszawa 1995, s. 98 i 99
82 M. Biskup i G. Labuda; Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach; Gdańsk 1986, s. 127.
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Nieco  starsze  informacje  pochodzą  ze  sprawozdań  biskupich,  biskupi  osobiście
odwiedzali ziemie swojej diecezji. Piotr Birecki z UMK w Toruniu dotarł do sprawozdania z
wizytacji  Strzesza (biskup Olszowski) publikowanych w Fontes TNT, tam są wzmianki  o
chrześcijanach w Chełmży ok. 980 roku. Zatem w Łozie wtedy nie mamy do czynienia z
okresową działalnością misjonarską a istnieniem parafii. 

Tam gdzie jest parafia katolicka tam musi być i świątynia; kościół lub przynajmniej
kaplica.  Tą  starą,  choć  później  powstałą  w  Łozie  świątynią  jest  kościół  św.  Mikołaja
wyświęcony ok. 1200 r., chociaż zważywszy na osadnictwo nakreślone pradziejowym planem
osadniczym  sugeruje  istnienie  w  980  r.  większej  ilości  wczesnośredniowiecznych
drewnianych kościołów. 

Refleksja
Trzeba oddać burmistrzowi i samorządowi, że podjęli wiele działań nad odnowieniem 

wyglądu i w ogóle remontu kościoła na przestrzeni od 2007 roku. Mam nadzieję, że będzie mi
dane odwiedzić jeszcze kiedyś wyremontowaną Chełmżę- po prostu się starzeję.

Ryc. 19. Kościół p.w. św. Mikołaja w Chełmży. 2014.

Źródło: Fotografia wykonana przez autora: Doniaszwufoto , Wikimedia Commons.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Miko%C5%82aja_w_Che%C5%82m%C5%BCy_(widok_z_drugiej_strony_jeziora).JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Miko%C5%82aja_w_Che%C5%82m%C5%BCy_(widok_z_drugiej_strony_jeziora).JPG
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zachodniosłowiańskich ze skandynawskimi od VI
do VIII w.n.e.

Wrocław, 1962
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Słowniki

1. Słownik  geograficzny  Królestwa  Polskiego  i
innych krajów słowiańskich

Szlurpkiszki  –  Warłynka,
Warszawa 1892

2. Fritzners Ordbog over det gamle norske Sprog 1891

3. Brückner
Aleksander

Słownik etymologiczny języka polskiego Warszawa 1985

4. Meller Dariusz Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach
(tzw. gwara chełmińska)

Chełmża 2002 (2015).

5. Porębska
Krystyna-  opr.,
Grzegorz
Maksymilian-
współpraca,
Biskup  Marian-
red.

Słownik  historyczno-  geograficzny  ziemi
chełmińskiej w średniowieczu

Wrocław*Warszawa*
Kraków*Gdańsk 1971
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Spis rycin

Ryc. nr Nazwa Strona

1 Rekonstrukcja grodu kultury łużyckiej w Biskupinie. 4

2 Popielnica z cmentarzyska kultury łużyckiej. 7

3 Groby  podkloszowe  w  kulturze  pomorskiej  okresu  halsztackiego  C  i  D  w
północnej Polsce.

9

4 Grób skrzynkowy. 12

5 Groby podkloszowe. 12

6 „Stary Cmentarz” w Chełmży- współczesny wygląd. Początek lata 2007 roku. 13

7 Fragment planu wielokulturowego cmentarzyska w Brąchnówku. Kamienne kręgi. 15

8 Mapka podróży do państwa Nakona. 18

9 Mapka z podróży do Czech. 19

10 Ruiny zamku w Papowie Biskupim widziane od wschodu. 24

11 Ruiny zamku w Papowie Biskupim - wnętrze. 24

12 Ocalała brama murów obronnych. 2007. 25

13 Bazylika konkatedralna Świętej Trójcy. 2007. 28

14 Kościół  św.  Mikołaja w Chełmży,  2007 r.  Zdjęcie przedstawia  północną ścianę
prezbiterium.

30

15 Barokowa wieża gotyckiej bazyliki konkatedralnej Świętej Trójcy. 2007. 31

16 Kserokopia  fragmentu  artykułu  o  kościołach  Chełmży,  zamieszczona  w
POSŁAŃCU  BŁOGOSŁAWIONEJ  JUTY,  Kalendarzu  kościelnym  dla  parafii
Chełmżyńskiej na rok 1928, wyd. przez ks. Szydzika.

32

17 Kościół p.w. św. Mikołaja w Chełmży. Lato 2007. 35

18 Romańska wieża kościóła p.w. św. Mikołaja w Chełmży. Wieża ma dobudowany
segment  i  dobudowane  wieżyczki,  i  latarnię  typu  krzyżackiego  w XIX  w.  Lato
2007.

35

19 Kościół p.w. św. Mikołaja w Chełmży. 2014. 38
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