
Art. 34
Osada obronna Łoza i Kościół św. Mikołaja
w Chełmży

str.: 1

Opracował: Władysław Goliński
Ustka, maj 2014, korekta sierpień 2018

Spis treści 

Zaczątki planowania przestrzennego w kulturze łużyckiej..................................................2

Powstanie grodu ludności kultury łużyckiej – Łoza..............................................................2
Zmierzch kultury łużyckiej.....................................................................................................3

Pierwsza fara w Chełmży.........................................................................................................3
Umocnienia obronne...............................................................................................................4
Nadania ziemi Kościołowi......................................................................................................4
Liczba kościołów....................................................................................................................5
Wielość rozwiązań przestrzennych kościołów........................................................................5

Diecezja płocka i włocławska...................................................................................................5
Źródła dla kościoła Św. Mikołaja...........................................................................................6

Opis architektury fary i katedry (tylko wzmiankowo) w Chełmży......................................8
Wygląd murów kościoła św. Mikołaja po przeróbkach..........................................................8
Usytuowanie kościoła.............................................................................................................9
Rozwiązania portali romańskich kościołów..........................................................................10

Kościół św. Mikołaja w Chełmży- wzmianki w prasie.........................................................11

Kościół św. Mikołaja w Chełmży,..........................................................................................12

Wnioski końcowe.....................................................................................................................15

Fot. 8 Widok na kościół p.w. św. Mikołaja od południa- 1969



Art. 34
Osada obronna Łoza i Kościół św. Mikołaja
w Chełmży

str.: 2

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 – Łoza
Postaram się na podstawie opisu prac budowy grodu w Biskupinie nakreślić powstanie

osady warownej w Łozie. Nazwa Łoza może być używana w stosunku do powstałej osady
dzisiejszej Chełmży, 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 chełmińskiej.

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
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 Łozie 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.

Domniemana realizacja  budowy grodu Łoza 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

1  Wiktor Krassowski; DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH 
POLSKI, WYDAWNICTWO ARKADY, Warszawa 1989
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ściany.  Realizacja  tego grodu nie miała  charakteru żywiołowego czy spontanicznego,  lecz
była wykonana wedle jakiegoś przemyślanego projektu. Budulcem było oczywiście drewno.

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.2  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
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  Łoza.  Zakładam,  że  nie  opuściła  osady,  którą  wcześniej
zbudowała.  

 W VI w. p.n.e. ludność kultury pomorskiej zaczęła swą „wędrówkę” na południe, aż
do Bobru, bez wątpienia nastąpiło połączenie 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
Łozy  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.

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.

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”3 Orginał
tej bulli jest wprawdzie podejrzany, ale stanowił już podstawę stosunków prawnych w w. X

2 Witold Krassowski; ARCHITEKTURA DREWNIANA W POLSCE, Warszawa 1961, Wydawnictwo Arkady. 
str.6.
3  Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum 
MCXCVIII, t. I et II
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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 zapomnienie4....[...]

To Wikingowie napadli na klasztor w Hamburgu, splądrowali Hamburg w 845
roku5.  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.6 Potwierdzają owe zdarzenia zagarnięcia tych wykształconych
księży 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.

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.7

Późniejsze mury obronne musiały powstać w miejsce wałów obronnych. Niesłusznie
zakłada się, że Chełmża, a właściwie Łoza, leżała na uboczu i do tego była biedną osadą. Nic
bardziej mylnego. Łoza leżała dokładnie na trakcie handlowym północ- południe i ponadto od
najpóźniej VIII, IX w. był tu duński kantor, a więc istniał tu również handel dalekomorski.
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. Najbardziej mnie śmieszy gdy się mówi, że Chełmża leżała na uboczu- nic
bardziej mylnego, Łoza leżała w miejscu przecinania się traktów handlowych i bez wątpienia
korzystała z tego faktu czerpiąc pełnymi garściami.

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

4 Władysław Abraham; ORGANI ZACJA KOŚCIOŁA W POLSCE DO POŁOWY WIEKU XII; 
PALLOTTINUM,Poznań 1962, str. 100
5 Collen Batey, Helen Clarke, R. I. Page, Neil S. Price; WIELKIE KULTURY ŚWIATA, WIKINGOWIE, str. 8
6 Collen Batey, Helen Clarke, R. I. Page, Neil S. Price; WIELKIE KULTURY ŚWIATA, WIKINGOWIE, str. 
44
7 Witold Krassowski; DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI- tom I, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 str. 104.
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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.8 Zastanawia  fakt
istnienia  gminy  i  utrzymania  świątyni  czy  nawet  świątyń  i  utrzymania  się  księży  gminy
katolickiej Łozy 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.9

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.10

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...11

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.

Po tem wszystkiem przystępujemy już do przedmiotu naszego.
Nie  będziemy  tu  jednak  od  razu  obu  głównych  części  teraźniejszej  dyecezyi

chełmińskiej,  to  jest  Pomorza  gdańskiego  i  ziemi  chełmińskiej,  rozpatrywali,
jakkolwiek by na tem przejrzystość pracy zyskała. Trzeba jednak liczyć się z faktami.

Choć  bowiem  obie  te  ziemie  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
8 Witold Krassowski; DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI- tom I, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 str. 113.
9 Stanisław Kujot; Dzieje Prus Królewskich. cz. I, str. 886, 887
10 Witold Krassowski; DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI- tom I, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 str. 122.
11 Witold Krassowski; DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI- tom I, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 str. 125.
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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 dyecezya. 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.[...]12

Jest  mało  prawdopodobna  data  powstania  kościoła  drewnianego  w  Łozie  określona
najpóźniej na rok 979, 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 IXw. a kościół murowany
powstał już w roku 1200. 

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 Łozy, 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....13

„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...14”

Dokument  fundacyjny  katedry  z  r.  1251  wymienia  też  wyraźnie  kościół
parafialny  w  Chełmży.  Biskup  dał  go  kapitule  swojej  w  zarząd  —  et  in  civitate
Culmense 12 mansos et parochiam eiusdem civitatis.15” [...]

12 Kujot Stanisław; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DIECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ? (Z MAPĄ) 
CZĘŚĆ PIERWSZA, NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU, TORUŃ- 1903, str. 36, 
37.
13 Kujot Stanisław; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DIECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ? (Z MAPĄ) CZĘŚĆ
DRUGA,NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU, TORUŃ- 1904, str. 47, 48.
14 Kujot Stanisław; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DIECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ? (Z MAPĄ) CZĘŚĆ
DRUGA,NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU, TORUŃ- 1904, str. 65.
15 Kujot Stanisław; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DIECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ? (Z MAPĄ) CZĘŚĆ
DRUGA,NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU, TORUŃ- 1904, str. 67.
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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 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.
[...]16 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.

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.17 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.  Przy  tej  sposobności  wspomina  Heidenreich,  że
wyświęcił go sam papież Innocenty IV.[...]18 

Kościół parafialny Św. Jakuba ma następujące, pochodzące, niestety, dość
późne wzmianki źródłowe (tu są wymienione tylko XIII- to wieczne): z 1251 r.- parafia
w Chełmży otrzymuje 12 łanów19 ; z 1264r. kościół parafialny ma 12 łanów 20; z 1275 r.

16 Stanisław Kujot; Dzieje Prus Królewskich. cz. I, str. 886, 887
17

Porębska Krystyna- opr., Grzegorz Maksymilian- współpraca, Biskup Marian- red.; SŁOWNIK 
HISTORYCZNO- GEOGRAFICZNY ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W ŚREDNIOWIECZU; Wyd. PAN 1971, str. 
21
18STANISŁAW KUJOT; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DYECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ?
CZĘŚĆ DRUGA, TORUŃ 1904; str. 42.
19Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 1-2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, nr 29, str. 22
20Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 1-2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, nr 72, str. 22
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jest  wymieniony pleban Gerhardus21;   obecnie  kościół  ten występuje  pod wezwaniem
Św. Mikołaja.22 

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...

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.

21Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 1-2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, nr 85, 86, str. 22
22Heise 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; str. 22
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Kościół św. Mikołaja w Chełmży, 2007 r. Zdjęcie przedstawia północną ścianę prezbiterium.

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. 23 Tak  właśnie  jest  pobudowany

23Joanna Derdowska; Praskie przemiany: sacrum i desacralizacja przestrzeni miejskiej Pragi, Nomos Kraków 
2006, str. 41
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kościół  św.  Mikołaja  w  Chełmży-  pod  samym  szczytem  wzniesienia  ale  nie  na  samym
wierzchołku.

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.)... 24

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.

24 Witold Krassowski; DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI- tom I, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989 str. 128, 129.
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Kościół św. Mikołaja w Chełmży- wzmianki w prasie

Ryc.  45,  Kserokopia  fragmentu  artykułu  o  kościołach  Chełmży,  zamieszczona  w
POSŁAŃCU BŁOGOSŁAWIONEJ JUTY, Kalendarzu kościelnym dla parafii Chełmżyńskiej na
rok 1928, wyd. przez ks. Szydzika. Artykuł  ten stanowi obecnie dla mnie uzupełniające źródło
informacji o kościółku. 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.
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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
dzień Wniebowstąpienia Pańskiego odprawił.
Dowiedziawszy się o tem władza duchowna,
stanowczo się temu oparła i pastor odjechać
musiał z niczem.
Starania protestantów osięgły ostateczny cel i
wreszcie  uzyskali  dekret  wydania  im
kościoła.  Jednakowoż  ze  względu  na  słusz-
ne oburzenie ze strony katolików, zwlekano z
wykonaniem,  gdy  tymczasem  w  roku  1827
spalił  się  kościół  O.  O.  Franciszkanów  i
smutny  ten  wypadek  posłużył  im  do  u-
rzeczywistnienia  ich  życzeń.  Dekretem kró-
lewskim   przyznano   protestantom kościół
św.  Mikołaja  za  wynagrodzeniem  1214  ta-
larów,  lecz  od  wypłaty  uchylili  się  czczą
wymówką i wspaniałą świątynię dostali.

Dnia  24  września  1827  przyszło  do
ostatecznego  załatwienia  sprawy.  Na  dzień
ten  naznaczono  termin  celem  tradycji
kościoła.  Obecni  byli  delegat  biskupi
proboszcz  chełmżyński,  Dekowski,  który
wykazał  się  pełnomocnictwem  biskupiem  z
dnia 20 lipca tegoż roku i dwóch zastępców
dozoru  kościelnego,  obywatele  Konstanty
Osmański i Dylewski. Ze strony gminy prote-
stanckiej  stawili  się  predykant  Pastenacy  i
zastępcy gminy Zink i Daeble.

Odnośne   miejsce    aktu   tradycyjnego
brżmiało:

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.
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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  chełm-
żyńskiego w którym ciało moje nie-

godne  ostatniego  dnia:  straszliwego
sądu Boga mojego oczekiwać będzie,
naznaczam  i  ofiaruję  na  wszystkim
dochodzie  warszewickim.  A to  czy-
nię  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  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.
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Wnioski końcowe
Bardzo  trudno  jest  uwierzyć  w  świetle  powyższego  wywodu  w  podaną  tam  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  wierzę
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 NMPanny, 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.[...]25

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 kościółka 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

25 Hensel Witold i Broniewska Aleksandra; STARODAWNA KRUSZWICA OD CZASÓW 
NAJDAWNIEJSZYCH DO ROKU 1271, Wrocław 1961, str. 126.
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dokumentów, by pochwalić się nowobudowanym kościołem), w źródłach jest tylko mowa o
przebudowach i remontach kościoła p.w. św. Mikołaja mających miejsce po 1248r.

* * *

Skandaliczną  sprawą  jest  też  ocena  naukowców  z  Torunia-  dla  stylu
architektonicznego  kościółka  św.  Mikołaja26,  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 kościółka w Chełmży.

Ocena stylu wyrażona we wcześniej cytowanym artykule z 1927 r. wyraźnie określa
styl  kościółka  św.  Mikołaja  jako gotycki.  A dokładnie  tak  mówi:  „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  kościółku-  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. 27[...]

Nieco starsze informacje pochodzą ze sprawozdań biskupich, biskupi osobiście
odwiedzali  ziemie  swojej  diecezji.  Dr  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 nie mamy
do czynienia z okresową działalnością misjonarską a istnieniem parafii. 

26 Mroczko T., Arszyński M.; Architektura gotycka w Polsce t. II; Warszawa 1995, str. 98 i 99

27 M. Biskup i G. Labuda; DZIEJE ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH; Wydawnictwo Morskie 
Gdańsk, 1986, str. 127.



Art. 34
Osada obronna Łoza i Kościół św. Mikołaja
w Chełmży

str.: 17

Tam  gdzie  jest  parafia  katolicka  tam  musi  być  i  świątynia;  kościół  lub
przynajmniej  kaplica.  Tą starą  świątynią  jest  w Łozie  kościół  św.  Mikołaja  (chociaż
zważywszy  na  osadnictwo  nakreślone  pradziejowym  planem  osadniczym  sugeruje
istnienia większej ilości wczesnośredniowiecznych kościołów). 
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