
1 
 

 

PLAN OCHRONY 

PARKU KULTUROWEGO 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” 

 w Płonkowie 

 

 

BYDGOSZCZ  

STYCZEŃ 2010 

 



2 
 

 

  

PLAN OCHRONY 

PARKU KULTUROWEGO 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” 

 w Płonkowie 

 

wykonano na zlecenie: 

Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Płonkowie  

 

 

Plan Ochrony Parku Kulturowego  

„Kościół p.w. Św. Oswalda” 

 w Płonkowie, pod kierunkiem mgr Krzysztofa Bartowskiego 

 opracował zespół autorski  

Pracownia Dokumentacji Popularyzacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury  i Sztuki „Stara Ochronka”  

w Bydgoszczy 

Plac Kościeleckich 6 

w składzie: 

mgr Piotr Dąbrowski 

mgr Lidia Gerc 

dr Katarzyna Kulpińska 

 

Współpraca: 

 dr Małgorzata Grupa 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 

w Torunia 

 

Fotografie: 

mgr Krzysztof Bartowski  

Dariusz Grupa 



3 
 

 

  

  Spis treści  

  1. Wprowadzenie czym jest  plan ochrony parku 

kulturowego?                                                      - 6 

 

2. Podstawowe definicje z zakresu opieki nad zabytkami    

bezpośrednio związane z Parkiem Kulturowym 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie.          - 11                  

 

 

2.1. Zadania, funkcje planu ochrony Parku 

Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie.                                                         - 11 

2.2. Uchwała Rady Gminy Rojewo w sprawie 

utworzenia w Płonkowie parku kulturowego pn. „Park 

Kulturowy – Kościół p.w. Św. Oswalda” - 

uzasadnienie.                                                     - 14 

2.3. Lokalizacja obszaru Parku Kulturowego „Kościół 

p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie, Gmina Rojewo – 

kartografia, opis.                                               - 17 

  

  3. Walory kulturowe i krajobrazowe Parku 

Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie.                                                        - 23 

 

   4. Obszar Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. 

Oswalda” w Płonkowie.                                        - 23 

  

   5. Diagnoza Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św.   

Oswalda” - archeologia.                                    - 24 

5.1.Zasoby – obiekty w rejestrze zabytków 

województwa kujawsko-pomorskiego.              - 36 

5.2. Zieleń –  

rewitalizacja obszaru Parku Kulturowego.       - 37  

 

 

   



4 
 

 

5.3. Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich 

na obszarze Parku Kulturowego „Kościół p.w. 

Świętego Oswalda” w Płonkowie.                      - 42 

6. Patron nieistniejącego kościoła p.w. Św. Oswalda w      

    Płonkowie.                                                                 - 46 

7. Historia Płonkowa i parafii p.w. Św. Oswalda.  - 49 

 

7.1. Dawny kościół p.w. Św. Oswalda.               - 51 

8. Krajobraz kulturowy na tle uwarunkowań 

przyrodniczych i przestrzennych.                     – 67  

8.1. Identyfikacja –  

utworzenie parku kulturowego.                       - 69 

9. Analiza szans i zagrożeń (SWOT) - parku 

kulturowego Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. 

Oswalda” w Płonkowie.                                   - 69 

10. Cele i zasady ochrony obszaru Parku Kulturowego 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie.         – 70  

11. Granice i struktura przestrzenna Parku 

Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda”.        - 70 

11.1. Uzasadnienie - „interwencja przestrzenna i 

społeczna” na rzecz parku kulturowego.         - 71 

11.2. Wytyczne do jednostek Podstawowej 

Przestrzennej Jednostki Przyrodniczej (PPJP).- 72 

11.3. Etapy działań - Parku Kulturowego „Kościół 

p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie.                    - 73 

11.4. Korzyści wynikające z funkcjonowania Parku 

Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie.                                                     - 74 

11.5. Funkcjonowanie Parku Kulturowego - 

właściwe zarządzanie.                                     - 75 

 



5 
 

 

11.6. Ochrona PK „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie.                                                                - 75 

11.7. Cele strategiczne ochrony środowiska 

kulturowego na terenie Parku Kulturowego 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie.         - 76 

11.8. Promocja społeczna i udoskonalanie form 

współpracy z udziałowcami.                              - 77 

11.9. Organizacja systemu finansowania Parku 

Kulturowego.                                                           - 77 

12. Współpraca z instytucjami i zainteresowanymi 

grupami społecznymi.                                             - 78 

13. Monitoring parku kulturowego  

     i jego planu ochrony.                                          -78 

 

14. Zasady aktualizacji planu ochrony parku 

kulturowego.                                                            - 79 

15. Podstawa prawna i dokumenty wyjściowe.         - 80 

16. Bibliografia, inne źródła.                                   - 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6 
 

1. WPROWADZENIE – czym jest  plan ochrony parku kulturowego ? 

 Plan ochrony parku kulturowego jest opracowaniem niezbędnym dla gminnego samorządu 

terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, jak i dla służb konserwatorskich oraz 

specjalistów – głównie planistów, urbanistów, architektów krajobrazu, ruralistów, historyków 

czy geografów i innych specjalistów nauk o ziemi i nauk humanistycznych. Kierowany jest do 

osób, które w najbliższym okresie będą zarządzały i opiekowały się Parkiem Kulturowym 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie.  

Nieznany dotychczas w naszym kraju na taką skalę, dynamiczny proces zmian w życiu 

społecznym, gospodarczym i prawnym sprawia, że w obszarze ochrony środowiska, przyrody, 

krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz w zagospodarowaniu przestrzennym zdarzają się 

sytuacje „mijania się” aktów legislacyjnych z codzienną praktyką. Zjawiska takie mają miejsce 

w sferze różnorodnych opracowań np. w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w 

obszarach prawnie chronionych.  

Powołanie do życia obszaru prawnie chronionego obszaru wraz z planem nakreślającym ramy i 

sposoby jego zagospodarowania i zarządzania, jest zadaniem nowym, które zazwyczaj jest 

realizowane w skomplikowanych uwarunkowaniach społecznych-gospodarczych i prawnych. 

Park kulturowy jest stosunkowo nową formą ochrony zabytków, wprowadzoną ustawą z dnia 23 

lipca 2003 r., która daje samorządom lokalnym nowe możliwości działania. 

Park Kulturowy jest formą ochrony zabytków.  

Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających 

się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej 

tradycji budowlanej i osadniczej. 

Zgodnie z definicją „krajobraz kulturowy” to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku 

działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacyjne oraz elementy przyrodnicze. 

Posiadają one przyrodnicze otoczenie, wyraźnie widoczne w przypadku krajobrazu otwartego i 

tworzą integralną strukturę przestrzenną, na którą składają się płaszczyzny (lasy, łąki, pola, 

zbiorniki wodne), ciągi (rzeki, strumienie, drogi, granice) i punkty (obiekty kulturowe i 

przyrodnicze). 
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Forma Parku Kulturowego pozwala odtworzyć, zrewitalizować i chronić nie tylko wybrane 

elementy tego krajobrazu kulturowego, ale i jego całość, dając później możliwość zarządzania i 

finansowania takiego przedsięwzięcia. 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r.  (Dz. U. Nr 162 z 

dn. 17.09.2003, poz. 1568), daje możliwość tworzenia parków kulturowych, z określeniem 

niżej wymienionych obowiązków:  

1. sporządzania dla nich planów ochrony oraz 

pozwala gminnym samorządom i jego jednostkom organizacyjnym oraz służbom 

konserwatorskim na dużą elastyczność działań związanych z szeroko rozumianymi 

zagadnieniami dotyczącymi parku kulturowego, pozostawiając jednocześnie luki prawne w 

zakresie działań i wdrożenia planu ochrony takiego parku.   

 

 

1.1. Podstawowe definicje z zakresu opieki nad zabytkami bezpośrednio 

związane z Parkiem Kulturowym „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie.  

Badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu 

rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu 

jego kolejnych przekształceń. 

Badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i 

zabezpieczenie zabytku archeologicznego. 

Dziedzictwo kulturowe - całość dorobku kulturowego tworząca środowisko kulturowe 

dokumentujące poczucie tożsamości człowieka manifestującej się ciągłością kulturową. 

Historyczny krajobraz kulturowy - krajobraz cenny z punktu widzenia ochrony dóbr kultury, 

np. tradycyjnego rozłogu pól, terenów historycznych kopalń, historycznych jednostek 

osadniczych i krajobrazów bitewnych.  
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Obecnie postuluje się stworzenie systemu ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego), 

którego instrumentami i instytucjami są: strefa ochrony konserwatorskiej, rezerwat kulturowy, 

park kulturowy. 

Krajobraz kulturowy powstał w wyniku wielowiekowego oddziaływania ludzi na środowisko 

przyrodnicze, które częściej było szkodliwe niż zharmonizowane, czego skutkiem są zaburzenia 

stosunków kulturowo-przyrodniczych i degradacja krajobrazu. To przestrzeń historycznie 

ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacyjne oraz 

elementy przyrodnicze. 

Krajobraz kulturowy jest pojęciem geograficznym odnoszącym się do obrazu reprezentującego 

dany obszar, miejsce wyróżniające się spośród innych swoją  specyfiką. Cechy indywidualne 

krajobrazu stanowią poszczególne elementy środowiska, zarówno naturalne jak i te które są 

wynikiem działalności człowieka. W wyniku przekształcenia środowiska przyrodniczego przez 

aktywność, elementy krajobrazowe przenikają się z elementami naturalnymi tworząc krajobraz 

kulturowy. Ważną cechą krajobrazu jest dostrzegalny w przypadku Płonkowa – odkryty profil 

historyczny. 

Krajobraz kulturowy zbliżony do naturalnego - ukształtowany i użytkowany przez człowieka, 

który cechuje roślinność zbliżona lub, w niektórych przypadkach, identyczna z roślinnością 

naturalnie rosnącą na danym obszarze. 

Krajobrazowa strefa ochronna - w dotychczasowej praktyce ochrony krajobrazu stosowano 

podział na pięć charakterystycznych stref krajobrazu w ramach jego pełnego polskiego zasobu, 

wśród których trzy mieszczą się w kategorii stref ochronnych. Są to: strefa rezerwatowa, strefa 

parkowo – krajobrazowa i strefa krajobrazu chronionego.  

Ochrona krajobrazu musi być kompleksowa i interdyscyplinarna, obejmując zarówno 

krajobraz kulturowy jak i naturalny. Rozróżniamy krajobraz kulturowy rolniczy, przemysłowy, 

miejski, historyczny a także krajobraz harmonijny lub zdewastowany. 

Otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego tereny do rejestru 

zabytków, w celu ochrony wartości widokowych zabytku. 

Pomniki przyrody - pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienie o 

szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami. 
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Prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 

zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. 

Prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i 

estetycznych zabytku, w tym jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego 

części oraz dokumentowanie tych działań. 

Program rewitalizacji - program wieloletnich działań w sferze przestrzennej, społecznej i 

ekonomicznej, prowadzący w okresie kilkunastoletnim do rewitalizacji terenu znajdującego się 

w stanie kryzysowym. 

Projekt rewitalizacji – realizowany na określonym terenie, będący częścią programu 

rewitalizacji, w ramach którego realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne.  

Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu 

wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju.   

Zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka 

lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 

których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową. 

Zabytek archeologiczny - „zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów lub zabytek ruchomy, będący 

tym wytworem”.  

Zabytek ruchomy - rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych (np. rzeźba, ołtarz, 

obraz). 

W świetle ustawy w Polsce ochronie i opiece podlegają bez względu na stan zachowania: 

 zabytki nieruchome będące, w szczególności: krajobrazami kulturowymi, układami 

ruralistycznymi i urbanistycznymi oraz zespołami budowlanymi, dziełami architektury i 

budownictwa, dziełami budownictwa obronnego, obiektami techniki (a zwłaszcza kopalniami, 

hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi), cmentarzami, parkami, ogrodami, 

innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiętniającymi  wydarzenia historyczne 

bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, 

 zabytki ruchome, 
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 zabytki archeologiczne, 

 niektóre nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego,  

placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

 

Formy ochrony zabytków: 

1. Wpis do rejestru zabytków. 

2. Uznanie za pomnik historii. 

3. Utworzenie parku kulturowego. 

4. Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Organy ochrony zabytków: 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w jego imieniu 

Generalny Konserwator Zabytków. 

2. Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

3. Powiatowy Konserwator Zabytków. 

4. Społeczni opiekunowie zabytków. 
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2. Zagadnienia dotyczące tworzenia parku kulturowego. 

Początkowy proces związany z utworzonym Parkiem jest bardzo trudny zarówno dla 

samorządów, jak i konserwatorów zabytków, różnych specjalistów oraz określonych grup 

społecznych współpracujących przy tworzeniu i funkcjonowaniu parku kulturowego.  

Efekty tych procesów są czasem trudne do przewidzenia, gdyż zawierają różne aspekty 

konserwatorskie, społeczne, gospodarcze i organizacyjne.  W przypadku Parku Kulturowego 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie problematyka archeologiczna została na większości 

w/w obszaru przebadana. Pozostałe zagadnienia kompozycyjno-przestrzenne i rewitalizacyjne 

połączone z ekspozycją reliktów kościoła dają szansę na wprowadzenie pożytecznej w 

ogólnospołecznej skali tej formy ochrony krajobrazu kulturowego. 

Zagadnienie krajobrazu kulturowego to złożone zjawisko, w związku z czym poniższe części i 

rozdziały tworzą zespół zagadnień i działań.  

Prowadzą one stopniowo do dalszego poprawiania i udoskonalania w funkcjonowaniu 

unikatowego w swojej skali Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda”, a zdobywane 

doświadczenia wynikające z wdrażania i funkcjonowania innych parków kulturowych w 

regionie i w Polsce będzie można wprowadzić na terenie tego Parku Kulturowego w Płonkowie. 

 

 

2.1 Zadania, funkcje planu ochrony Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. 

Oswalda” w Płonkowie. 

1.  Plan ochrony parku kulturowego to dokument wewnętrzny gminy, o randze aktu prawnego, 

przykładowo w formie załącznika do uchwały Rady Gminy. Może on zawierać określone 

ustalenia przydatne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Plan służy realizacji celów ochrony parku kulturowego zarówno w odniesieniu do zasobów 

krajobrazowych objętych ochroną (zagospodarowania terenu) oraz działań i procesów tam 

zachodzących. Jest on nośnikiem wytycznych służących celowym i przemyślanym działaniom 

związanym z zarządzania parkiem. 
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Plan ochrony parku kulturowego jest niezbędny by podjąć społeczne i konserwatorskie 

inicjatywy w zakresie tworzenia parków kulturowych, tak, aby mogły być one sposób 

odpowiedzialny wdrażane przy systematycznym doskonaleniu proponowanych sposobów i 

zakresów działań.  

Zadania - utworzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie jest wprowadzenie wytycznych dla działań związanych z formami ochrony i opieki 

nad określonym obszarem, w oparciu o prezentację zasobów kulturowych oraz walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych. Do takich działań należy m.in. zgromadzenie badań i studiów 

oraz opracowań, dokumentacji konserwatorskiej i inwentaryzacyjnej dotyczącej zasobów Parku.  

Renowacja i dbałość o dziedzictwo kulturowe Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” 

trzeciego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kolejności po Parku Kulturowym 

w Wietrzychowicach i Parku kulturowym Kalwaria Pakoska jest niełatwym wyzwaniem, przed 

którym stają lokalne władze i inne organizacje pozarządowe. 

 

Na terenie Gminy Rojewo, w miejscowości Płonkowo w minionych latach tj. w 2006 r. i 2007 – 

na obszarze obecnej parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Kolbe i Pierwszych 

Polskich Męczenników, a dawnym terenie gdzie znajdował się drewniany kościół parafialny 

p.w. Św. Oswalda (do 1939 r.) - na tzw. "placu kościelnym" przeprowadzone były badania 

wykopaliskowe finansowane z budżetu Gminy Rojewo. Wynikiem było odkrycie reliktów 

dwóch drewnianych kościołów w Płonkowie (z 1571 r. i 1754 r.), wraz z rozpoznaniem 

lokalizacji cmentarza średniowiecznego i nowożytnego, w rejonie reliktów d. kościoła p.w. Św. 

Oswalda.  

W trakcie prac zlokalizowano ceglane krypty rodzin Kaczkowskich i Dąmbskich oraz  fragment 

trzeciej krypty, w której pochowano przedstawicieli okolicznej szlachty.  

W kolejnym 2007 r. kontynuowano badania archeologiczne, które były finansowane z budżetu 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a także z budżetu Gminy w Rojewie. Prace polegały na kontynuacji 

badań północnej i zachodniej części dawnych kościołów wraz z rozpoznaniem do końca - 

trzeciej ceglanej krypty. Dokładnie zbadane zostały pozostałości po grobowcach wraz z 

określeniem granicy pochówków tzw. bogatych i biednych, ponadto konserwacji poddane 

zostały ruchome materiały zabytkowe. Należy podkreślić, iż zakres i rezultaty prac badawczych 

przyniosły doniosłe w swoim znaczeniu odkrycia.  
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Niezwykle cenne znaleziska i ich duża ranga, w skali regionu kujawsko-pomorskiego i kraju 

sprawiły, iż uzasadnione stało się przystąpienie do utworzenia na terenie dawnego kościoła p.w. 

Św. Oswalda, w Płonkowie – Parku Kulturowego.  

Idea powołania PK zyskała wsparcie Gminy Rojewo i pozytywną akceptację Kujawsko-

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rezultatem było spełnienie wymogów 

związanych z  zapisami dotyczącymi ochrony krajobrazu kulturowego – przepisami artykułu 3 

pkt. 14 i 16 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

 

Korzyści wynikające z utworzenia parku kulturowego: 

 skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego, 

 możliwość pozyskiwania dotacji z różnych źródeł finansowania, 

 warunki do wdrożenia programu rewitalizacji, 

 przejrzyste warunki inwestycyjne, 

 wzrost walorów turystycznych i promocji gminy, 

 powołanie zarządu parku kulturowego. 
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2.2. Uchwała Rady Gminy Rojewo w sprawie utworzenia w Płonkowie parku 

kulturowego pn. „Park Kulturowy – Kościół p.w. Św. Oswalda” - 

uzasadnienie. 

UCHWAŁA 

NR XXVI/201/2009 RADY GMINY ROJEWO 

z dnia 17 września 2009 r. 

w sprawie utworzenia w Płonkowie parku kulturowego 

pn. „Park Kulturowy – Kościół p.w. Św. Oswalda”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 

116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 pkt 3, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 

96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, 

poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804) oraz po zasięgnięciu opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 W celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego gminy Rojewo tworzy się na obszarze wsi 

Płonkowo park kulturowy pod nazwą „Park Kulturowy – Kościół p.w. Św. Oswalda”, zwany 

dalej „parkiem kulturowym”.  

§ 2 Na cele parku kulturowego przeznacza się działkę nr 8 w Płonkowie, wpisaną do rejestru 

zabytków pod nr C/166, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 Na terenie parku kulturowego wprowadza się następujące zakazy:  

1) prowadzenia robót budowlanych, działalności przemysłowej, handlowej i usługowej 

niezwiązanych z działalnością merytoryczną parku, z wyłączeniem inwestycji gminnych 

prowadzonych w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;  

2) składowania lub magazynowania odpadów poza pojemnikami przeznaczonymi do 

gromadzenia bieżących odpadów;  
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3) umieszczania tablic, napisów i innych znaków niezwiązanych z ochroną Parku Kulturowego, 

poza znakami drogowymi oraz związanymi z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym;  

4) umieszczania ogłoszeń reklamowych; 

5) lokalizacji parkingów.  

 

§ 4 Sposób ochrony parku kulturowego:  

1) rewaloryzacja i utrzymanie stanowiska archeologicznego zgodnie z założeniami planu 

ochrony parku kulturowego;  

2) prace ziemne na obszarze parku kulturowego z uwagi na obecność nawarstwień kulturowych 

po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.  

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Uzasadnienie 

W trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w Płonkowie w latach 2006 – 2007 

odkryto relikty dwóch kościołów z zachowanymi pod posadzką kryptami i grobami i 

przykościelny cmentarz. Zrealizowano na nim 4 założenia grobowe: krypty ceglane, groby w 

obstawie kamiennej, groby ziemne w kościele i na cmentarzu oraz grobowce wolno stojące. 

Pierwsze wzmianki o parafii rzymsko-katolickiej w Płonkowie pochodzą z roku 1325, kiedy 

rozpoczęto budowę kościoła p.w. Św. Oswalda. W roku 1571 Andrzej Kaczkowski, herbu 

Pomian, dziedzic wszystkich okolicznych wiosek wybudował w tym miejscu kolejny kościół, 

który stanął w miejscu poprzedniego. W Centralnej części prezbiterium wybudowano ceglaną 

kryptę gdzie pochowano fundatora wraz z rodziną. 

Zawieruch wojenne XVII  i XVIII wieku – przemarsz wojsk szwedzkich, rosyjskich, a potem 

pruskich doprowadziły kościół do ruiny. Dlatego około 1754  zbudowano nowy drewniany 

kościół. Stał on w tym miejscu do 1939 r. kiedy to został spalony przez Niemców. 

W trakcie badań archeologicznych rozpoznano również duży obszar cmentarza. Analiza 

materiałów pozyskanych w trakcie badań archeologicznych wykazała ciągłość 600 letnią miejsca 

kultu w Płonkowie.  



16 
 

Licznie występujące materiały luksusowe potwierdziły, że właściciele tych ziem należeli do 

najbogatszej szlachty nie tylko Kujaw, ale i Polski. Stanowisko to należy do najbogatszych 

przebadanych cmentarzy nowożytnych na Kujawach. Jest źródłem ogromnej wiedzy o 

obyczajach pogrzebowych ludności rzymsko-katolickiej przez 600 lat. 

                                                      Pieczęć  

                                         Rady Gminy Rojewo                         Przewodniczący Rady            

                                                     Gminy 

                                                                                                mgr Józef Ratajczak 

 

Uchwała Rady Gminy Rojewo ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Kujawsko Pomorskiego.  

Lista ogłoszonych aktów prawnych / innych dokumentów. 

Jednolity identyfikator:http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2009/101/1680 

Numer pozycji:1680 

Data ogłoszenia: 2009-10-16 

Tytuł aktu: uchwała nr XXVI/201/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 17 września 2009r. w 

sprawie utworzenia w Płonkowie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy – Kościół pw. Św. 

Oswalda”. 

Data aktu: 2009-09-17; Organ, który wydał akt: Rada Gminy Rojewo. 

Celem ogólnym zadania jest ochrona i zachowanie materialnego cennego dziedzictwa 

kulturowego w skali regionu i kraju dla przyszłych pokoleń. Celem cząstkowym zadania jest 

rewitalizacja terenu tzw. „placu parafialnego”, z reliktami drewnianego kościoła z 1754 r. oraz 

cmentarza przykościelnego. Obszar ten stanowi unikatowy zabytek w skali regionu i kraju pod 

względem historycznym, archeologicznym oraz konserwatorskim.  

Utworzenie w Płonkowie Parku Kulturowego podniesie świadomość historyczną lokalnej 

społeczności i upowszechni nieznane szerzej dzieje parafii, ziemiaństwa i wsi na tle historii 

Gminy Rojewo i regionu kujawsko-pomorskiego. Udostępnienie obszaru dawnego zespołu 

kościelnego w formie parku, miejsca wyciszenia, pamięci w połączeniu z dydaktyką pozwoli 

także na aktywizację turystyczną regionu, który nie obfituje w zbyt wiele atrakcji turystycznych.  
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2.3. Lokalizacja obszaru Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie, Gmina Rojewo – kartografia, opis.  

  

Obszar Gminy Rojewo – miejscowości Płonkowo 

wg. mapy w skali 1:100 000. 

 

 

Teren Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie, zlokalizowany jest we 

wschodniej części obszaru Gminy Rojewo, po północnej stronie lokalnej drogi z Gniewkowa do 

Złotnik Kujawskich. 
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Obszar Gminy Rojewo zajmuje obszar 12021 ha, a zlokalizowany jest w południowo-środkowej 

części województwa kujawsko-pomorskiego w część Kotliny Toruńskiej, terenu o małej różnicy 

wysokości względnej gdzie najwyższy punkt położony jest w miejscowości Dąbrowa Mała - 

87,2 m n.p.m., a najniższy w okolicach Janek - 68,8 m n.p.m. 

 

Klimatycznie obszar charakteryzuje się najniższymi opadami rocznymi co wywołuje zjawisko 

stepowienia trenu gminy. Wody powierzchniowe stanowią mały procent, a do najważniejszych 

cieków wodnych należy: kanał Zielonej Strugi, kanał Jurancicki i Chraścieński. Pozostałe to 

kanały, stawy, rowy melioracyjne i mokradła. Pod względem glebowym obszar gminy jest 

mocno zróżnicowany i posiada czarne ziemie kujawskie, lekkie praski, iły, gleby gliniaste oraz 

torfowe. Znaczną część terenu tj. 16,83% ogólnej powierzchni  stanowią lasy - 2200 ha, w 

większości iglaste, z czego 98% powierzchni zajmuje sosna zwyczajna. Największe obszary 

leśne pokrywają północną część gminy, wchodząc w północno-wschodni skraj Puszczy 

Noteckiej. Ponadto obszar gminy charakteryzuje się bogactwem flory i fauny i posiada nadal 

obecnie niewykorzystany potencjał turystyczny. Utworzony Park Kulturowy umożliwia i 

sanktuarium w Płonkowie przyczyni się so zwiększenia atrakcyjności obszaru Gminy Rojewo 

pod wzglądem dziedzictwa kulturowego.  

 

Historia. Terytorium obecnej Gminy Rojewo we wczesnym średniowieczu było słabo 

zasiedlone. Północną część zajmowały bagna i tereny podmokłe. Jedynym obszarem osadniczym 

był Osiek Wielki. O zasiedlonej południowej część świadczy grodzisko stożkowe w Liszkowie z 

kościołem parafialnym w Liszkowie i w Płonkowie. Najstarszymi wsiami były: Wybranowo 

(znane od XII w.), Płonkowo (dawniej Płomykowo, znane już w 1325), Dobiesławice (w 

źródłach od 1399 r., założone prawdopodobnie przez Andrzeja Kaczkowskiego h. Pomian), 

Rojewo (w źródłach z 1429 r.) wieś dziedziczył stolnik inowrocławski Jan, zaliczany do 

Pomianów Topole (w źródłach od 1508 r.), Ściborze (własność rodu Mościców od XV w.), 

Mirogniewice (wspomniana w 1555 r.), Liszkowo (geneza wczesnośredniowieczna, wówczas 

prawdopodobnie własność Lisów, znane od 1583 r.), Darki (w 1583 r. osada młyńska starostwa 

gniewkowskiego), Płonkówko (wzmianki od 1593 r.), Jańska Wieś (geneza nieznana, dawniej 

Nowa Wieś Rojewska, w źródłach od 1600 r.), Dąbrowa Mała (pierwsze wzmianki w 1771 r.), 
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Glinno Wielkie, inaczej Kaczkowskie i Glinno Małe, dziś Glinki (w źródłach od 1718 r.), 

Jaszczołtowa i Jezuicka Struga (początki nieznane, pierwsze wzmianki w 1880 r.), Dąbie (znane 

od 1887 r. założone przez Dąbskich - właścicieli klucza kaczkowskiego - na początku XVIII w.), 

Budziaki (w 1880 r. folwark należący do dominium liszkowskiego), Bród Kamienny (pierwsze 

wzmianki w 1887 r. 

 

 

             Lokalizacja obszaru Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie. Skala 1:3000 

 

 

Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” usytuowany na niewielkim wzniesieniu, w 1/3 

swojego zewnętrznego obwodu wzdłuż lokalnej drogi (tj. po północno-wschodniej stronie). 
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Mapa wysokościowa obszaru Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

 

 

 



21 
 

 

 

 

Fragment aktualnej mapy – od północy kościół i przylegający budynek plebanii.  

Od południa obszar dawnego kościoła p.w. Św. Oswalda. 
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                                              Kopia mapy ewidencyjnej – fragment gruntów Płonkowa. 

                                      Skala 1: 5000, z numerami działek. 

                                         Obszar PK zaznaczony grubszą, ciemną linią – granica                            

                                    ochrony  konserwatorskiej. 
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3. Walory kulturowe i krajobrazowe Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. 

Oswalda” w Płonkowie. 

Park Kulturowy jaki jest obecny teren dawnego kościoła p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie 

wymaga umiejętnej, zgodnie z zaleceniami i zatwierdzonym projektem sukcesywnej 

wieloetapowej realizacji – rozłożonej w latach.  

Przywrócenie wyższych niż dotychczas walorów krajobrazowo kulturowych bazujących na 

wyeksponowaniu zapomnianego dziedzictwa kulturowego powinno uwzględniać specyfikę tego 

miejsca połączoną z aktualnym charakterem pobliskiego sanktuarium związanym z męczeńską 

śmiercią Błogosławionego księdza Mariana Skrzypczaka. 

Realizacja rewitalizacji ternu Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie z 

wprowadzeniem kompozycji ogrodowo-parkowymej przybierze formę świadomie 

komponowanego układu zieleni wzbogacanych określonymi obiektami architektonicznymi ( np. 

dzwonnica i tzw. mała architektura). Przy uwzględnieniu  celu  dydaktycznego konieczne jest 

wprowadzenie harmonijnej informacji zawierającej w przystępne w formie dane dotyczące 

historii i najbardziej bieżących faktów omawianego Parku Kulturowego.  

Obecny teren Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda”  tworzy układ z cechami i 

elementami kompozycyjnymi, z celowo  posadzonymi alejami drzew i swobodnymi grupami 

zieleni wysokiej i niskiej. Pozwala to zaliczyć ją do skromnego typu założenia parkowego.  

  

 

 4.Obszar Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

Park Kulturowy Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie zlokalizowany jest w granicach 

administracyjnych Gminy Rojewo i składa się z jednego obszaru  - tj. działki nr 8 o pow. 0,25 

ha, obręb 0015, w miejscowości Płonkowo, na terenie parafii Rzymsko-Katolickiej.    
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5. Diagnoza Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” - archeologia. 

Obiekty – zasoby archeologiczne, badania i wyniki.(dr Małgorzata Krupa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na kościół wraz z najbliższym otoczeniem od strony południowo-wschodniej. 

Stan przed remontem tj. z ok. 1927 r. 

W latach 2006 i 2007 z inicjatywy ks. Józefa Bachorza - proboszcza obecnej parafii p.w. Św. 

Maksymiliana Kolbe i Pierwszych Polskich Męczenników w Płonkowie oraz dzięki wsparciu 

finansowemu Urzędu Gminy w Rojewie przeprowadzone zostały badania archeologiczne pod 

kierunkiem dr Małgorzaty Grupy. Badania realizowane były na obszarze, na którym do 1939 r. 

wznosił się drewniany kościół parafialny p.w. Św. Oswalda i objął również przylegający teren 

będący do XIX w. cmentarzem przykościelnym. 

Badania archeologiczne prowadzone w trakcie pierwszego sezonu tj. w 2006 odsłoniły relikty 

dwóch drewnianych kościołów w Płonkowie (z 1571 r. i 1754 r.). Przeprowadzono wówczas 

rozpoznanie lokalizacji cmentarza średniowiecznego i nowożytnego, w rejonie reliktów d. 

kościoła pw. Św. Oswalda oraz zlokalizowano ceglane krypt rodzin Kaczkowskich i Dąmbskich, 

a także fragment trzeciej krypty, w której pochowano przedstawicieli okolicznej szlachty. Skala 

odkryć po pierwszym sezonie prac archeologicznych sprawiła, iż teren dawnego cmentarza 

przykościelnego - obszar AZP 42-40, stanowisko archeologiczne nr 49, nr stanowiska na 

obszarze 265 w Płonkowie, gm. Rojewo, pow. Inowrocławski (położony na działce nr 8 o pow. 

0,25 ha, obręb 0015 – Płonkowo, jednostka rejestrowa G2, arkusz mapy 1, KW nr 14253) jako 

zabytek – 
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 stanowisko archeologiczne zostało wpisane w księdze rejestru (A B) C pod numerem 166 na 

podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 

29.12.2006r. WUOZ/AR-IC-3/6220/2006. 

 

Plan sytuacyjny wykopów z 2006-2007 r. 
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        Zarys południowej krypty i fundamentów kościoła. Rys. M. Grupa. 

W drugim sezonie (tj. w 2007 r.) realizowano kontynuację badań, które finansowane były z 

budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z budżetu Gminy w Rojewie. Badania 

archeologiczne obejmowały zachodnią części dawnych kościołów wraz z rozpoznaniem do 

końca trzeciej ceglanej krypty, a także ze zbadaniem pozostałości po grobowcach wraz z 

określenie granicy pochówków tzw. bogatych i biednych. Prace objęły konserwację ruchomych 

materiałów zabytkowych wydobytych na tym terenie.               

Jako pierwszy zbudowano w tym miejscu kościół pod wezwaniem św. Oswalda - króla-

męczennika żyjącego w VII stuleciu. W trakcie badań starano się odnaleźć jego pozostałości, 

niestety bez powodzenia. Zarejestrowano jednak groby, które z całą pewnością pochodziły 

sprzed budowy następnego kościoła, ufundowanego w 1571 r. przez Andrzeja Kaczkowskiego, z 
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Kaczkowa herbu Pomian, dziedzica wszystkich okolicznych wiosek. Wzniósł on drewniany 

kościół w miejscu poprzedniego (na starych fundamentach).  

W tym okresie kościół pełnił funkcję cmentarza dla okolicznej szlachty. Po 183 latach uległ 

zniszczeniu. Fundatorem trzeciego kościoła w roku 1754 był Kazimierz Dąmbski z Lubrańca.  

 

Obszar PK – działka z naniesionym obrysem dawnego kościoła parafialnego p.w. Św. Oswalda, na 

której przeprowadzono badania archeologiczne. 

                            Kolor czerwony -  ceglane krypty. 
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Ceglana krypta odkryta we wnętrzu kościoła. Fot. D. Grupa. 

Fundatorzy budowali w kościołach ceglane krypty grobowe. Odsłonięto trzy murowane krypty 

związane z funkcjonowaniem kościołów z 1571 (2 krypty) i z 1754 r., zawierające szczątki 

fundatorów i ich rodzin.  

 

Pochówek w krypcie południowej, z widocznym zarysem drewnianej trumny. 

                                                     Fot. D. Grupa 
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W centralnej części prezbiterium wybudowano ceglaną kryptę, w której pochowano fundatora - 

Andrzeja Kaczkowskiego i członków jego rodziny.  

Należeli oni do ludzi bardzo jak na swoje czasy wysokich - sam Kaczkowski musiał mieć, jak 

można ocenić na podstawie szkieletu, przynajmniej około 190 cm wzrostu! Zresztą w ogóle 

rozmiary szkieletów dorosłych osobników odnalezionych w tamtejszych grobach świadczą o 

tym, że szlachta z Płonkowa była znacznie wyższa od większości ówczesnej populacji. 

Mężczyźni nierzadko osiągali wzrost 180-190 cm przy średniej z tego okresu 164 cm, kobiety 

zaś ok. 170 cm przy średniej 150-155 cm! Ich uzębienie było zdrowe i okazałe. A zatem 

Pomianowie i Kaczkowscy herbu Pomian to rodziny wyjątkowe pod względem cech fizycznych. 

W pełni zasługują nawet na określenie „giganci". Łatwo można sobie wyobrazić, jakie wrażenie 

musiał wywierać widok tak rosłego osobnika, w pełnym uzbrojeniu rycerskim, na polu walki! A 

Pomianowie walczyli m.in. pod Grunwaldem - bracia Bartosz i Jarosław brali udział w wielkiej 

wojnie z Zakonem. Jan Długosz w Rocznikach... pisze, że Bartosz wsławił się heroicznym 

męstwem i dzielnością czynów, Jarosław zaś po bitwie nie jest już wymieniany, stąd 

przypuszczenie, że mógł w niej zginąć. 

Druga ceglana krypta z tego okresu wybudowana została w południowej części kościoła.  

 

 

                       Pochówek w północnej części kościoła. Fot. D. Grupa 

W północnej jego części znajdowały się pochówki w obstawie kamiennej. Poza tym pod 

posadzką były też groby ziemne, często dwu- i trzywarstwowe. Przed pochówkiem następnej 

osoby dokopywano się do poprzedniej trumny i na niej umieszczano kolejną.  
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Na całej przestrzeni kościoła znajdowały się groby z pierwszego okresu działalności parafii. 

Najlepiej było to widoczne w pochówku odkrytym pod kryptą ceglaną w południowej części - 

pod kryptą znajdowała się dolna część szkieletu kobiety.  

O tym, że był to pochówek luksusowy, świadczy półtora metra jedwabnej wstążki z 

wielokolorowym roślinnym ornamentem (a jedwab był w owych czasach towarem bardzo 

drogim). Wstążka okalała czaszkę kobiety - zapewne była cenną ozdobą czepka, w którym 

została pochowana.  

Wszystkie pochówki w kościele były bogato wyposażone. Część trumien w kryptach obita była 

tkaninami (jedwab i sukno). Do tego zewnętrze trumien zdobiono złotym drucikiem, który w 

dwóch przypadkach przebiegał przez całą długość trumny. Niektóre trumny były ozdabiane 

mosiężnymi nitami. Zmarłych do grobu wyposażano w luksusowe towary i monety - jako 

miedziaki-obole dla św. Piotra. Kobiety otrzymywały różnego rodzaju kolie ze szklanych 

koralików, które miały imitować perły. Części odzieży i pasy ozdabiano koralikami z kamieni 

półszlachetnych. Zmarli mieli przy sobie także różnego rodzaju dewocjonalia – różańce, 

medaliki (św. Benedykt, Matka Boska, Jezus Chrystus), krzyżyki. 

 

                                   Dewocjonalia. Fot. D. Grupa 
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Nie ominęły tego miejsca zawieruchy wojenne XVII i XVIII w. Podczas działań wojennych, 

przemarszów wojsk szwedzkich, ruskich, a potem pruskich kościół był okradany i niszczony.  

Około roku 1754 zbudowano nowy drewniany kościół w stylu barokowym.  

Ceglana krypta rodziny Dąmbskich znajdowała się po południowej stronie prezbiterium. 

Niestety w czasie eksploracji wnętrza czytelne były ślady ognia i wysokiej temperatury. Krypta 

została spalona przez Niemców w październiku 1939 r., tak samo jak kościół. Mimo kata-

strofalnego stanu zachowania trumien i znajdujących się w nich szkieletów można było 

zauważyć, że pochówki były wyposażone w towary naówczas luksusowe. Odnaleziono 

fragmenty przepięknych jedwabnych szkaplerzy, których ornamenty kształtowane były 

jedwabnymi nićmi ze złotym oplotem. Jedna z trumien obita była blachami cynowymi, na 

których czytelny był stylizowany ornament roślinny. W tym czasie w grobach ziemnych pod 

posadzką kościoła chowano także inne osoby. Z kroniki kościelnej wynika, że w centralnej 

części kościoła pochowano przynajmniej pięciu księży.  

Przy szkieletach zachowały się resztki jedwabnej odzieży, fragmenty frędzli wykonanych ze 

złotego drucika, dewocjonalia, duża liczba mosiężnych szpilek, którymi upinano odzież na 

zmarłym, oraz monety. Część jedwabnych fragmentów mogła pochodzić z szat liturgicznych.  

Niezwykle interesującym zabytkiem jest odnaleziona we wnętrzu kościoła kościana głowa, a 

właściwie przedstawienie głowy Chrystusa i czaszki. Jest to znalezisko unikatowe - do tej pory 

pojedyncze sztuki o podobnym charakterze odnaleziono w Danii i Holandii. Głowa była 

zazwyczaj częścią 10-paciorkowego różańca, czasami w połączeniu z krzyżykiem, który jest 

nieodłącznym elementem różańców. 

Rozpoznano także dość duży obszar cmentarza, na którym zarejestrowano pochówki pięcio- i 

sześciowarstwowe. Zmarli, którzy chowani byli najbliżej kościoła, należeli jeszcze do bogatej 

społeczności tej parafii. Świadczy o tym bardzo bogate wyposażenie grobów (dwa diademy z 

mosiężnych blaszek, zielone ślady na czaszkach po koronkach klockowych wykonanych z nici 

ze złotym oplotem, dewocjonalia).  
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                                                                Diadem. Fot. D. Grupa. 

Przystrajanie głów diademami było kontynuacją starszych zwyczajów. Kobiety nosiły na gło-

wach tak zwane czółka, były to zazwyczaj tasiemki (wełniane, lniane) szerokości około 2 cm, do 

których doczepiano metalowe (mosiężne, srebrne) ozdoby. W niektórych przypadkach taśmy te 

były jedwabne, a wzór na nich kształtowany był przez dodatkowy wątek ze złotej owijki. 

Ozdoby takie mogły nosić kobiety, które należały do bardzo bogatej grupy społecznej, ponieważ 

taśmy te sprowadzano z Bizancjum. 

Najprawdopodobniej ozdoby te zostały zastąpione w XIV i XV w. właśnie przez diademy. 

Dzieci miały na głowach wianki wykonane z drucików imitujących złoto, w to wszystko w 

okresie wiosna-jesień wplatano żywe kwiaty, porą zimową zaś kwiaty sztuczne, często 

wykonane z jedwabiu. Wianki były symbolem młodości i dziewictwa. 

Uboższa część społeczności parafialnej była chowana w strefach bardziej oddalonych od 

kościoła i zazwyczaj nie posiadała wyposażenia grobowego. W północnej części cmentarza przy 

drodze zarejestrowano relikty dwóch wolno stojących grobowców ceglanych. Funkcjonowały 

one jeszcze przed II wojną światową. 
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                      Czaszki dorosłych mężczyzn – prezbiterium kościoła. Fot. D. Grupa 

 

Zagadką są dwa pochówki zbiorowe. Pierwszy - w prezbiterium kościoła - 10 męskich czaszek z 

monetą z 1795 r., sami dorośli. Jednak bardziej intrygujący jest pochówek na cmentarzu 40 

czaszek, które należały do mężczyzn, kobiet i dzieci. 

Znaleziono tylko fragment frędzli ze złotej owijki, która wskazywałaby na pochówek z XVIII 

lub XIX w. Jaka była przyczyna śmierci tej grupy, gdzie są pozostałe kości? Być może zostały 

one przeniesione z innego miejsca. Możliwe, że wyjaśnienie tej zagadki przyniosą badania 

toruńskich antropologów. 

 

              Monety znalezione w grobach i w obrębie kościoła. Fot. D. Grupa 
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Na przebadanym terenie znaleziono 240 monet, w tym 40 wchodziło w skład inwentarzy 

grobowych. Pozostałe zarejestrowano w obrębie kościoła. Nie wszystkie można było dopasować 

do poszczególnych szkieletów, ponieważ w trakcie rozkładu trumny luźno włożone monety 

mogły się przesunąć niżej. Monety stanowiące wyposażenie grobowe znajdowane były 

zazwyczaj w okolicach prawego ucha lub w żuchwie. Stosunkowo licznie reprezentowane są 

monety Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza, co odpowiada intensywności ich mennictwa. 

Lukę w panowaniu obu władców wypełniają okazy szwedzkie - Gustawa Adolfa i Krystyny, 

które należy łączyć z najazdem Szwedów w latach 1655-1660. Główną przyczyną małej liczby 

monet władców panujących po Janie Kazimierzu (Wiśniowieckiego, Jana Sobieskiego czy 

Zygmunta III) jest wstrzymanie bicia przez nich pieniądza zdawkowego niższych nominałów.  

Okazy z Płonkowa to w większości monety rodzime, bite w mennicach Polski lub 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, okupowanych przez Szwedów lub lennych Prus. Największą 

rzadkością są egzemplarze węgierskie (4 sztuki). 

Analiza nominałów wskazuje, że prawie za każdym razem są to monety o najmniejszej w danym 

czasie wartości (niezależnie od rodzaju kruszcu, z jakiego je wykonano) - zazwyczaj szelągi lub 

denary, oprócz nich znaleziono brakteaty (toruński i elbląski) Jana Kazimierza, ternary 

łobżenickie (Zygmunt III) i półtorak ryski (Gustaw Adolf). Poza tym do znacznie rzadszych 

należy fenig Ludwika II von Stolberg-Königstein 1535-1574 (Hesja), ort toruński Jana 

Kazimierza czy 3 krajcary Karola Alberta 1726-1745 (Bawaria). 

Pochówki odkryte wewnątrz kościoła i wzdłuż murów zewnętrznych były z całą pewnością 

pochówkami szlacheckimi. Bogate wyposażenie grobowe, a przede wszystkim szaty jedwabne, 

jedwabne obicia trumien, koronki wykonane ze złotej owijki, złoty, skręcany drucik były 

najbardziej luksusowymi produktami ówczesnego świata, sprowadzanymi przez kupców Hanzy 

przez Gdańsk i Toruń. 

Obecność najdroższych produktów świata w płonkowskich grobach świadczy o wysokim 

stopniu zamożności szlachty mieszkającej w tych okolicach. Barokowe uroczystości rodzinne - 

chrzciny, śluby i pogrzeby - miały dawać świadectwo wysokiej pozycji danej rodziny w 

strukturze społecznej. Pogrzeby to niemal przedstawienia teatralne. Wyposażenie grobowe 

świadczy o tym, że miejscowa szlachta była zwolennikiem wszystkiego, co nazywało się 

zbytkiem i nie było dostępne dla biednych. Ubiór i oprawa uroczystości miały podkreślać tę 

odrębność, i tak było. Zwyczaj dawania monety do grobu przetrwał, jak widać to w Płonkowie, 

przez wieki. Większość zmarłych z bogatych rodów dostała miedziaka dla św. Piotra. 
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Wielowarstwowość pochówków w kościele i na cmentarzu świadczy o tym, iż nie oczyszczano 

terenu z wcześniejszych pochówków, tylko dokopywano się mniej więcej do ostatniego 

zmarłego i składano następną trumnę. W momencie, gdy ostatnie groby wkopywano na 

głębokość około 50 cm, podjęto decyzję o przeniesieniu cmentarza w inne miejsce poza wieś 

(1900). Natomiast na obecnym etapie badań nie można stwierdzić, kiedy zaprzestano chować 

zmarłych w kościele. Na pewno czyniono to jeszcze w 2. pot. XVIII i na początku XIX wieku. 

Stanowisko w Płonkowie, jak się okazało, należy do najbogatszych przebadanych cmentarzy 

nowożytnych na Kujawach. Jest źródłem ogromnej wiedzy o obyczajach pogrzebowych ludności 

o wyznaniu rzymskokatolickim od średniowiecza po czasy nowożytne. 

Analiza materiałów pozyskanych w trakcie badań archeologicznych wykazała 600-letnią 

ciągłość miejsca kultu. Tę historię, brutalnie przerwano 5 października 1939 r. Miejscowi 

Niemcy skatowali i zamordowali przy kościele ks. Mariana Skrzypczaka, a dwa tygodnie później 

spalili kościół i kryptę Dąmbskich oraz zniszczyli cmentarz. Z zabytkowego kościoła zrabowano 

wszystkie cenne przedmioty. Starano się zatrzeć wszelkie ślady polskości na tej ziemi. 

Historię tego miejsca można odtworzyć tylko na podstawie analiz źródeł archeologicznych. W 

trakcie badań zlokalizowano dokładnie zarysy ostatniego kościoła, a krypty i groby, które 

znajdowały się pod posadzką, zostały zachowane w całości. Jest to niebywale interesujące 

miejsce. Na tym małym cmentarzu przykościelnym i w kościele zrealizowano 4 założenia 

grobowe: krypty ceglane, groby w obstawie kamiennej, groby ziemne w kościele i na cmentarzu, 

a także grobowce wolno stojące. 

Wyposażenie grobowe należy do najbogatszych nie tylko na Kujawach, ale także w Polsce. 

Groby te świadczą o dużym majątku ludzi tam pochowanych - aby nabywać luksusowe towary u 

kupców hanzeatyckich, trzeba było mieć bogate zasoby zboża, runa owczego, wosku, potażu, 

miodu i innych produktów.   

Możliwości rozróżnienia przedstawicieli szlachty i wieśniaków daje natomiast podstawy do 

określenia różnic pomiędzy bogatymi a biednymi. Dzięki znaleziskom z Płonkowa będzie można 

porównać tryb życia, sposób odżywiania się szlachty i chłopstwa oraz stwierdzić, jaki był ogólny 

stan ich zdrowia i przyczyny śmierci. 
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5. 1 Zasoby – obiekty w rejestrze zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Dokładny adres zabytku: 88-111 Rojewo, Płonkowo 31 

Określenie zabytku według decyzji o wpisie do rejestru zabytków – stanowisko archeologiczne – 

teren dawnego cmentarza przykościelnego w miejscowości Płonkowo, gmina Rojewo, powiat 

inowrocławski (obszar AZP 42-40, nr stanowiska w miejscowości 49, nr stanowiska na obszarze 

265), położone na działce nr 8 o pow. 0,25 ha (obręb 0015 – Płonkowo, jednostka rejestrowa G2, 

arkusz mapy 1) – KW nr 14253, w granicach działki. Stanowisko archeologiczne nr 49 w  

Płonkowie, gm. Rojewo, pow. Inowrocławski położone jest w centrum miejscowości, przy 

drodze Gniewkowo- Złotniki Kujawskie, na tzw. "placu kościelnym". 

Obiekt została wpisany w księdze rejestru (A B) C pod numerem 166 na podstawie decyzji 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 29.12.2006r. 

WUOZ/AR-IC-3/6220/2006. 

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr 14253 w Sądzie Rejonowym w 

Inowrocławiu. 
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5.2. Zieleń - rewitalizacja obszaru Parku Kulturowego. 

 

     Obszar Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda ” wg. zdjęcia lotniczego. 

Teren „placu parafialnego" położony jest między budynkiem kościoła i budynkiem przylegającej 

do niego plebani a drogą prowadzącą do Rojewa. Otacza go od południa, wschodu i zachodu 

niskie metalowe ogrodzenie, na betonowej podmurówce. Rosną tu nieliczne drzewa liściaste i 

iglaste oraz żywopłot i pojedyncze krzewy ozdobne. Całą powierzchnię pokrywa murawa. 

Wokół obiektu, po wewnętrznej stronie jego granic przebiega ziemna droga, która przed 

kościołem przechodzi w plac o podobnej nawierzchni. Z tego placu wiedzie dodatkowa ścieżka i 

prowadzi w stronę kamiennej groty z figurką Matki Boskiej. Drodze towarzyszą po obu jej 

stronach okazałe żywotniki. W części północno - wschodniej znajdują się: dzwonnica i krzyż. 

Cały teren stanowi miejsce odkryć archeologicznych z licznymi obiektami, obecnie zakrytymi, 

znajdującymi się pod powierzchnią ziemi. 



38 
 

Planowane działania obejmą odtworzenie zarysów kościoła, przeniesienie i odtworzenie w 

historycznym kształcie dzwonnicy, likwidację nasadzeń zieleni i elementów 

dysharmonizujących. Należy uporządkować obszar „placu parafialnego” tak, by wyeksponować 

cenne przedmioty kultury materialnej zabytkowego terenu oraz udostępnić go dla 

odwiedzających jako element wzbogacający krajobraz kulturowy regionu. Realizacja 

przedmiotowego projektu przyczyni się do podniesienia historycznych walorów Płonkowa, 

wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy Rojewo, powiatu inowrocławskiego i regionu a także 

do rozwoju turystyki i ruchu pielgrzymkowego w skali regionu. Rewitalizacja reliktów 

drewnianego kościoła z 1754 r. i cmentarza przykościelnego na terenie Parafii p.w. Św. 

Maksymiliana Kolbe i Pierwszych Polskich Męczenników: św. Benedykta, Jana, Mateusza, 

Izaaka i Krystyna w Płonkowie pozwoli na stworzenie ścieżki dydaktyczno - pedagogicznej dla  

odwiedzających  to   miejsce.   Bogata  historia  oraz  niezwykle   cenne   odkrycia 

archeologiczne, jak również tworzące się miejsce kultu Błogosławionego ks. Mariana 

Skrzypczaka wskazują jednoznacznie na konieczność jego ochrony i prawidłowego 

zagospodarowania. 

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi rewitalizacja terenu z reliktami dawnego kościoła i 

cmentarza w Płonkowie przeprowadzona zostanie zgodnie z „Projektem rewitalizacji terenu z 

reliktami kościoła i cmentarza przy kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe i pierwszych 

polskich męczenników: Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna” według autorstwa 

Pracowni Projektowej MAG-JA OGRODU - mgr inż. Jarosława Surmy i mgr inż. Magdaleny 

Szymankiewicz. 

Cele przedsięwzięcia korespondują z Programem Opieki Nad Zabytkami Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego oraz z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 
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                         Widok w kierunku wschodnim, na obszar gdzie wznosił się kościół p.w. Św. Oswalda.  

 

 

                     Widok w kierunku północnym na obszar gdzie wznosił się kościół p.w. Św. Oswalda, ze                      

                                               współczesnym krzyżem i dzwonnicą. 
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                              Obecna główna aleja w kierunku południowo-wschodnim do groty Matki Boskiej. 

 

Grota Matki Boskiej z 1989 r. –stan obecny. 
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Widok na budynek plebani i elewacji frontowej kościoła parafialnego  p.w. Św. 

Maksymiliana Kolbe i Pierwszych Polskich Męczenników z lat 1978-1980. 

Według zaleceń konserwatorskich bogata historia, niezwykle cenne odkrycia archeologiczne 

wskazują na konieczność ochrony i prawidłowego zagospodarowania tego małego obszaru 

będącego obecnie Parkiem Kulturowym „Kościół p.w. Św. Oswalda”. Istotne jest także 

wyeksponowanie wartości tego niewielkiego, ale jakże bogatego obszaru, jako elementu 

wzbogacającego krajobraz kulturowy gminy i regionu kujawsko-pomorskiego. Utworzony w 

Płonkowie PK podniesie świadomość historyczną lokalnej społeczności i upowszechni nieznane 

szerzej dawnej parafii wraz z dziejami wsi i żyjących tu ludzi. Udostępnienie obszaru dawnego 

zespołu kościelnego w formie parku, miejsca wyciszenia, pamięci w połączeniu z dydaktyką 

pozwoli także na aktywizację turystyczną regionu, który nie obfituje w zbyt wiele atrakcji 

turystycznych. 
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5.3. Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich na obszarze Parku 

Kulturowego „Kościół p.w. Świętego Oswalda” w Płonkowie. 

 

 

Widok ogólny od strony północno-zachodniej. 

 

 

Przeprowadzone prace będą polegały na uporządkowaniu terenu tzw. „placu kościelnego” oraz 

wyeksponowaniu jego wartości archeologicznych. 

Usunięte zostaną drzewa i krzewy rosnące w kolizji z obiektami archeologicznymi. Na 

powierzchni ziemi na tle trawnika, umieszczony zostanie obrys nieistniejącego obecnie 

drewnianego kościoła pochodzącego z XVIII wieku, wykonany w postaci niskiego muru 

kamiennego (fundament), zwieńczonego belkami drewnianymi (podwaliny), w nawiązaniu do 

materiałów i zasad budowy kościoła drewnianego.  
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Projekt aranżacji terenu Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

Planowane jest też wskazanie wybranych krypt cmentarnych w formie nawierzchni z cegły 

klinkierowej, w miejscach ich lokalizacji. Cała powierzchnia stanowiska archeologicznego - 

zespołu kościelnego i cmentarza pokryta zostanie trawnikiem.  
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                 Propozycja dzwonnicy, która ma być umieszczona w miejscu pierwotnej. 

Ponadto usytuowana zostanie nowa dzwonnica w historycznym miejscu. Likwidacji ulegnie 

istniejąca droga betonowa, prowadząca w kierunku groty. Planowane jest stworzenie placu przed 

wejściem do kościoła o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w nawiązaniu do drogi 

prowadzącej do kościoła od zachodu. Planowane jest poprowadzenie drogi jezdnej Wzdłuż 

budynku plebani poprowadzona zostanie droga jezdna wraz z wytyczeniem dróg spacerowych, 

umożliwiających zwiedzanie obiektu oraz wykorzystanie ich w czasie świąt kościelnych np. do 

prowadzenia procesji. W planach jest również utworzenie małego placu przy figurze Matki 

Boskiej - miejsca kontemplacji, na obszarze którego ustawione zostaną ławki i posadzone będą 

specjalnie dobrane oraz skomponowane rośliny (zgodnie z zatwierdzonym projektem).  

W miejscu męczeństwa Błogosławionego ks. M. Skrzypczaka ustawiony zostanie krzyż 

upamiętniający to tragiczne wydarzenie. Wzbogacona zostanie szata roślinna poprzez nowe 

nasadzenia kilkunastoletnich drzew i krzewów w celu stworzenia dominanty w krajobrazie oraz 

otuliny dla Parku Kulturowego „Kościół p.w. Świętego Oswalda” w Płonkowie. Uporządkowany 

teren „placu kościelnego” udostępniony zostanie jako osobom postronnym i stanowić będzie 

wizytówkę regionu. 
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Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania: 

- prace porządkowe, 

- budowę placu przed kościołem oraz drogi jezdnej prowadzącej od bramy do kościoła oraz   

      wzdłuż budynku plebani, 

- budowę dróg spacerowych, 

- nawierzchnie ceglane - zarys grobowców murowanych, 

- elementy architektury sakralnej, 

- obrys kościoła drewnianego, pochodzącego z XVIII wieku, 

- elementy architektury ogrodowej, -karczowanie drzew przeznaczonych do usunięcia, 

- przesadzenie drzew, 

- sadzenie roślin oraz założenie trawników. 

Planowane prace zostaną przeprowadzone w okresie od 2 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 

r. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany zostanie obszar stanowiska archeologicznego o 

powierzchni 2 105 m . 

Ze względu na unikatową wartość historyczną, kulturową, archeologiczną i konserwatorską 

terenu „placu parafialnego" z reliktami kościoła drewnianego z XVIII w. oraz cmentarza 

przykościelnego Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Płonkowie uzyskała pozwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację planowanych zadań (decyzja z dnia 12 

grudnia 2008 r.) jak również Zalecenia Konserwatorskie określające zakres i sposób realizacji 

planowanych prac i robót przy rewitalizacji terenu –Parku Kulturowego „Kościół p.w. Świętego 

Oswalda” w Płonkowie.  
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6. Patron nieistniejącego kościoła p.w. Św. Oswalda w Płonkowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witraż przedstawiający króla męczennika za wiarę - Św. Oswalda. 

Kiedy w dniu 1 lipca 1927 r. ks. Czesława Bogacki objął parafię  w Płonkowie zaintrygowało go 

rzadkie w Polsce wezwanie tego kościoła. Sięgając do źródeł przeprowadził analizę 

obchodzonych odpustów i święto patrona płonkowskiej świątyni.  

Należy nadmienić, że pod  tym imieniem występuje dwóch świętych:  

1. Św. Oswald król z Northumbrien – ur. 604 – 642, - męczennik za wiarę (patron 

krzyżowców). Święto przypada na 5 sierpnia. 

2. Św. Oswald – arcybiskup Yorku ur. 940 – 992, kanonizowany w 102 r.- Święto przypada na 

28 lutego. 

Ks. Cz. Bogucki stwierdza, że ponieważ płonkowski odpust przypada na 7 niedzielę po Świętach 

Wielkanocnych nie może być patronem kościoła w Płonkowie arcybiskup Yorku żyjący w X 

wieku, „gdyż Dominica VII post Pentectortes – nie może przypadać w lutym”. 

Nie analizując kontekstu historycznego-geograficznego obszaru Kujawa (w XII i XIII wieku 

narażonego na najazdy pobliskich, pogańskich Prusów), i ewentualnego udziału Pomianów w 

polskich wyprawach krzyżowych (stąd mogły m.in. wynikać docenione zasługi dla tego rodu 
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oraz symbolika części herbu), stwierdza, że: patronem jest Św. Oswald – król, „męczennik z 

Northumbrji – ponieważ jego święto przypada na 5 sierpnia – czyli jest zbliżony do 7 niedzieli po 

świętach”. 

W końcowej części swojej analizy ks. Cz Bogacki zadaje  pytanie – „skąd patronem kościoła jest 

właśnie Św. Oswald, nieznany w Polsce święty pozostaje otwartem. – Prawdopodobnie fundator 

kościoła Kaczkowski miał do Św. Oswalda szczególne nabożeństwo, lub któryś z Kaczkowskich 

nosił to imię względnie przyjął sobie to imię z wojen szwedzkich”. 

Patron nieistniejącego kościoła w Płonkowie - Św. Oswald urodził się ok. 604 r. jako syn króla 

Northumbrii. Po wywołanym przez Brytowów powstaniu, w którym poległ jego ojciec, w 616 r. 

uciekł na szkocką wyspę Jona. Tam w słynnym klasztorze założonym przez św. Kolumbana 

przyjął chrzest. Wezwany przez swoich zwolenników w 634 r. Oswald wkroczył do Northumbrii 

i w bitwie pod Hewenfeld zwyciężył swoich przeciwników.  

Według podania przed walką wzniósł drewniany krzyż przy którym modlił się o zwycięstwo nad 

pogaństwem wraz ze swoimi rycerzy. Miejsce, w którym doszło do tego zwycięstwa nazwano 

później Heaven Field (Niebiańskie Pole). Według  Św. Beda nazwę taką nadano z dwóch 

powodów: z racji Bożego zwycięstwa nad siłami pogańskimi, oraz ze względu na cuda, jakie 

dokonywały się w związku z krzyżem postawionym przez króla Oswalda przed bitwą.  

Po wstąpieniu na tron wprowadził chrześcijaństwo do Northumbrii, w czym gorliwie wspierali 

go zakonnicy z wyspy Jona. Dla utrwalenia wiary Oswald założył drugi klasztor w Lindisfarne o 

regule św. Kolumbana, gdzie ustanowiono stolicę biskupią.  

Król Oswald sprowadzał z różnych stron kapłanów i zakonników, wznosząc kościoły i fundując 

ośrodki parafialne. Anglii zasłużył się tym, że szybko zjednoczył całe królestwo i przystąpił do 

rechrystianizacji południowej części poddanych mu terytoriów.  

Pół pogańska opozycją czując się zagrożona w swojej dotychczasowej władzy wypowiedziała 

wojnę Oswaldowi. W bitwie pod Maserfield (w Shropshire) dnia 5 sierpnia 642 r. Oswald poległ 

mając 38 lat. Jego ciało porąbano na kawałki, a głowę zawieszono na żerdzi.  

Szczątki króla dość długo spoczywały w tym miejscu zanim jego brat, przewiózł je do klasztoru 

w Lindsay. Później w X wieku przeniesiono je do Gloucester. Natomiast głowę Św. Oswalda 

pochowano w katedrze w Durham, gdzie spoczywa podobno do dnia dzisiejszego. 

Według legendy przekazanej przez Reginalda z Durham, po bitwie duży kruk uniósł w dziobie 

prawą rękę króla i usiadł z nią na konarze pobliskiego drzewa. Kiedy królewska prawica, 

wypuszczona przez ptaka upadła na ziemię, w miejscu tym wytrysnęło źródło. 
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Jedno z ramion króla (prawdopodobnie prawa ręka upuszczona przez kruka) złożone jest w 

opactwie Peterborough. Kilka razy w ciągu wieków otwierano skrzynię, w której się ona 

znajduje i za każdym razem okazywało się, że nie uległa ona rozkładowi. 

Osoby uważające króla Oswalda już za jego życia, za człowieka świętego, a pamiętający cuda 

dziejące się w Heaven Field, zaczęli zjeżdżać się w miejsce, gdzie zginął w obronie wiary 

chrześcijański król.  

 

Kult św. Oswalda rozpowszechnili po Europie mnisi irlandzcy, a on sam stał się bohaterem 

eposów, szczególnie w Niemczech. Jest też patronem angielskiej rodziny królewskiej, 

krzyżowców i żniwiarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

7. Historia Płonkowa i parafii p.w. Św. Oswalda.  

Na obszarze Polski dzieje nieomal każdej miejscowości związane są z ludźmi je 

zamieszkującymi i utworzonymi tam parafiami. Tak też jest w przypadku Płonkowa. 

W średniowieczu wieś Płonkowo była własnością szlachecką. Pierwszą postacią wymienianą w 

źródłach był kasztelan słoński Jarosław z Płonkowa (dokument datowany na 1297 r.) drugi to 

Jan - wojewoda brzesko - kujawski (ok.1304r.). W kodeksie dyplomatycznym z 12.10.1324 r 

występuje kolejny Jan z Płonkowa, kasztelan wyszogrodzki.  Natomiast w procesie przeciwko 

Zakonowi NMP, który odbywał się w Warszawie, w 1332 r. wśród świadków reprezentujących 

Kujawy przeciwko Krzyżakom był m.in. kasztelan gniewkowski – Maciej, Jaśko – sędzia 

inowrocławski i Jana z Płonkowa. 

W 1580 roku posiadał ją Jędrzej Kaczkowski, nieco później, bo w 1638 roku owa własność 

została zapisana jezuitom bydgoskim, a następnie przeszła znowu w ręce szlacheckie i tak było 

aż do końca XIX wieku. Jest wiele osobistości życia publicznego, które przy swoim imieniu 

pisały z "Płonkowa". Pod Grunwaldem odznaczyli się dwaj bracia z Płonkowa Jarosław i 

Bartosz. Parafia istnieje tam już od XIV wieku.  

 

 

 

Herb rodu Pomianów przypuszczalnie nawiązuje do symboliki związanej z legendą prawej ręki, 

która trzymając miecz umieszczona została ponad koroną i kartuszem. 
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Najstarszy wizerunek herbu Pomian pochodzi z pieczęci właściciela Służewa tj. z 1304 r., 

wymieniony jest najwcześniej w zapiskach sądowych, w 1402 r.   

 

Był to najznamienitszy ród rycerski Kujaw, który we wczesnym średniowieczu (wg. S. 

Kozierowskiego już w XII w.) posiadał liczne dobra na tym terenie. Jedną z najstarszych 

miejscowości Pomianów w okolicach dzisiejszego Aleksandrowa Kujawskiego było Służewo, a 

wymienionymi w dokumentach z 1154 r. był Przecław i Chebda. W późniejszych 

dziesięcioleciach ważną i wymienianą miejscowością związaną z tym rodem było Płonkowo. 

Duże znaczenie Pomianów na terenie Kujaw wynika przypuszczalnie z ich udziału w 

wyprawach krzyżowych na pogańskie Prusy, w ramach piastowskiej koalicji książąt 

dzielnicowych w XIII wieku.  

Wiele osobistości dawnej Polski z Kujaw przy swoim imieniu pisały z "Płonkowa". Pierwszy 

występuje kasztelan słoński Jarosław z Płonkowa na dokumencie datowany na 1297r. Kolejny to 

Jan - wojewoda brzesko-kujawski (z ok.1304r.), a w kodeksie dyplomatycznym z 12.10.1324 

roku wymieniony jest Jan z Płonkowa - kasztelan wyszogrodzki. Pod Grunwaldem odznaczyli 

się dwaj bracia z Płonkowa Jarosław i Bartosz. Pomianowie piastowali w średniowieczu 

najwyższe urzędy w tym: wojewodów brzeskich i inowrocławskich, kasztelanów brzeskich, 

kruszwickich itp.   
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7.1. Dawny kościół p.w. Św. Oswalda.  

 

 

Kościół parafialny p.w. Św. Oswalda w Płonkowie – stan przed remontem, z ok. 1926 r. 

Widok od południowego wschodu. 

 

Kościół  należał do najstarszych w Wielkopolsce i Kujawach. Według zapisów kronikarskich 

parafia została erygowana w roku 1325. W tymże roku rozpoczęto budowę kościoła, którego 

patronem został św. Oswald. Przypuszczalnie wzmiankowany dzwon z 1440 r. należał do tego 

najstarszego kościoła. Kolejny wybudowany był ok. 1754 r. z inicjatywa proboszcz ks. Józef 

Kazimierz Zaczkiewicz, a fundatorem był pan na Kaczkowie, Płonkowie, Płonkówku i Bojewie 

– Kaczkowski. Poprzednia świątynia w wyniku przemarszu obcych wojsk – szwedzkich, 

rosyjskich i pruskich była wielokrotnie rabowana z pierwotnego wyposażenia. Ksiądz J. K. 

Zaczkiewicza w 1754 r. w księdze chrztów wprowadził notkę, iż po starszym kościele w 

dostępnych źródłach pisanych nie było wzmianki zachowały się jedynie daty chrztów z lat 1704-

1709. Nadmienia jednak, iż parafia jest jedną ze starszych. Następnie wymienia kolejnych 

rządców kościoła.   
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Administratorzy, proboszczowie, wikariusze pełniący posługę w parafii, w Płonkowie: 

1667 - 1681 - ks. Andrzej Kłosowicz 

1681 - 1690 - ks. Maciej Mazowiecki 

1690 - 1693 - ks. Hieronim Wysocki 

1693 - 1704 - ks. Kazimierz Michał Leski 

1704 - 1708 – proboszcz ks. Jan Columna – protonotariusz apostolski i kanonik laterański.  

W Polsce, z powodu dawnego przywileju noszenia szat i oznak biskupich, urzędników kurii 

rzymskiej nazywano infułatami.  

Przed 1708 r. – administrator parafii ks. Marcin Korzeniowski. 

Z Inowrocławia dojeżdża w tym czasie ks. Latoszewic -znany kaznodzieja z Inowrocławia. 

Czerwiec 1708 r. – administrator parafii ks. Bartłomiej Jan Wilamowski – dziekan 

gniewkowski. Zachował się zapis, iż nikt nie chciał w tym czasie objąć probostwa w Płonkowie, 

z powodu zrujnowanego kościoła i plebanii.  

W dniu 1 lipca 1708 r.  na terenie parafii przeprowadzona została wizytacja. Zachowany opis 

stanu kościoła ujmuje go następującymi słowami: „kościół poprężony, zły, ołtarze boczne złe, 

stare, kaplica funditus zrujnowana. Zakrystia murowana z prezbiterium z muru. Szczyt 

murowany wypadł, dachówkę przełożyć trzeba jak na małym chórze tak i na zakrystii. Wielki 

chór nowo podbity szczudłami i wieżka nowa. Kamień od święconej wody. U kościoła ratunku  

potrzeba. Ławki złe, sklepy pozawalane, konfesjonały dwa złe”. 

 

Przedstawiony ramowo poniżej spis oddaje bogate  wyposażenie drugiej świątyni w Płonkowie:  

 

„Monstrancja srebrna, pozłocista , lipską robotą zrobiona, w niej circuł gdzie Melchisedech 

stawa, w serce zrobiony. 

Puszka srebrna, pozłocista. 

Kielich srebrny, pozłocisty, wielki, z pateną. 

Kielich drugi mniejszy, intus pozłocisty z pateną, 
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Patena trzecia od chorych, 

Tabliczek cztery er Votis. 

Dalsze cenniejsze wyposażenie: 

Lichtarze mosiężne wielkie i małe -10. 

Krucyfiks mosiężny, 

Dwa wielkie dzwony, 

13 różnych ornatów 

Mały baldachim nad obrazem w wielkim ołtarzu 

21 obrazów rożnych na ścianach 

16 tablic herbowych z kupersztychami, 

1 proporzec i 5 chorągwi”. 

Spis nie uwzględniający wszystkich przedmiotów będących na stanie parafii podany został 

według opisu ks. M. Gryglewicza. 

Maj 1709 - pocz. 1717 r. – proboszcz ks. Mikołaj Grylewicz z Lisewa, który nadmienia że z 

chwilą przybycia do Plonkowa, „benecicium plene devastatum”. Zły stan kościoła i parafii 

sprawia, iż na terenie parafii przeprowadzone zostały 3 wizytacje. W 1716 r. wzniesiona została 

nowa dzwonnica nakryta kopułą, „…i z perspektywą, której tu przy tym kościele nie było, bo 

dzwony przy ziemi wisiały”. 

Pierwsza połowa 1717 – przez kilka miesięcy parafią płonkowską administruje ks. Florian 

Lubarski proboszcz z Gniewkowa. 

14.06.1717–1718 – proboszcz ks. Michał Tausz, po częstych chorobach umiera w marcu 1718 r. 

Marzec – lipiec 1718 – do parafii dojeżdża wikary gniewkowski – ks. Stanisław Golemski. 

1718 -1720 – parafia bez księdza.  
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1720 – 1765 - ks. Józef Kazimierz Zaczkiewicz, wprowadzony na probostwo płonkowskie, w 

dniu 18 lipca 1740 r. W 1741 r. został dziekanem gniewkowskim.  

Jak odnotowano w kronice parafialnej: ”Kościół był w opłakanym stanie. Ściany się zapadły, 

brak było nawet miejscami sufitu. Za jego staraniem, a po części i pomocą pieniężną 

dawniejszy kościół zupełnie zniesiono i postawiono nowy na starych fundamentach. Roboty 

zaczęto w 1754. Ów dawniejszy (jak mówi Ks. Zackiewicz) był wybudowany w 1571 r. – stał 

więc 183 lata”.  

Przed wzniesieniem kolejnego kościoła uroczyście obchodzono odpust w parafii, w 22 niedzielę 

po świętach. Za jego kadencji odpust ten ustaje, a raczej jest połączony z uroczystością Św. 

Oswalda. W rezultacie parafia miała 1 odpust w roku.  

Ks. J. K.  Zaczkiewicz umiera dnia 6 sierpnia 1764 r. i zostaje pochowany dnia 6 sierpnie 1764 r. 

w kościele przed wielkim ołtarzem przy zakrystii.   

Z zachowanego opisu datowanego na czerwiec 1708 r. wynika, że drugi kościół wzniesiony w 

1571 r. posiadał ołtarz główny i ołtarze boczne, chór, kaplicę i murowaną zakrystię.  

Jako kościół orientowany - od zachodu elewację frontową zamykała mała, nowa wieżyczka 

(wieżka nowa), a połacie dachów pokrywała dachówka.  

W kronice parafialnej odnotowane, że kolejny kościół w Płonkowie wybudowany został w stylu 

barokowym w 1754 r. na fundamentach pierwotnego, również drewnianego kościoła. Trzysta lat 

starszy od niego jest dzwon – z 1440 r.  

W 1754 r. ks. J. K. Zaczkiewicz kazał przelać w Toruniu 2 stłuczone dzwony i oprawić w je 

drewno. Całkowity koszt wyniósł 290 tymfów (w kronice zachowały się kwoty jakie dali 

dobroczyńcy). Wykonany został też mniejszy dzwon na kościół do sygnaturki. 

1765 - 1773 – wikariusz ks. Jan Wilski proboszcz z Ostrowa. 

    Kieruje parafią przez 8 lat – pochowany w kościele dnia 28 sierpnia 1773 r. 

1773 - 1781 – proboszcz ks. Andrzej Ościński z Murzynna 

W październiku 1773 r. obejmuje probostwo, z racji słabego zdrowia był wspierany przez 

bliskiego krewnego– wikarego Piotr Osiński. Dodatkowo z Inowrocławia dojeżdża w tym czasie 

franciszkanin O. Marcin Dobrowolski. Ks. A. Osiński umiera dnia 15 sierpnia 1781 r. w wieku 

39 lat i pochowany zostaje w nawie kościoła – pod sklepieniem. 
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11.1781 - 18.07.1792 – proboszcz ks. Mikołaj Osiński, wcześniej jezuita, przybywa z Murzynna. 

W dniu 5 maja 1784 r. otrzymał urząd dziekana gniewkowskiego, a w 1786 r. mianowany został 

kanonikiem kruszwickim. W 1792 r. rezygnuje z beneficjum płonkowskiego. 

W 1784 r.- w nocy z 21/22 stycznia kościół został przez złodziei dokładnie okradziony.  Szybko 

jednak skradzione wyposażenie świątyni zostało uzupełnione darami okolicznej ludności „aby 

znowu upiększyć – oblubienicę chrystusową”. Należy przypuszczać, że łaskami słynący 

wizerunek Matki Boskiej ocalał. Złodzieje skradli nie tylko cenne wyposażenie świątyni, w tym 

m.in. srebrną koronę Matki Boskiej i liczne wota, ale i inne przedmioty. Ogrom kradzieży był 

bardzo duży, a sama akcja musiała być dobrze zorganizowana.  

Ranga kościoła jako sanktuarium była w tym czasie na tyle duża, że Helena z Mieczkowskich 

Zakrzewska - starościna Radziejowska przekazała nową, srebrną koronę na głowę Matki 

Boskiej, w ołtarzu głównym. Ona sama została pochowana w tej świątyni dnia 21 lutego 1791 r.   

Odnotowane w kronice parafialnej liczne i zacne grono fundatorów ponownego wyposażenia 

świadczy o dużym znaczeniu świątyni w Płonkowie – jako ośrodka kultu maryjnego w regionie. 

Wśród innych darczyńców wymienia się m.in. holendrów z Kaczkowa, Rojewa i Płonkowa. Ta 

grupa narodowościowa wzmiankowana jest wcześniej, w księgach parafialnych, w 1745 r. i 

pojawia się w Kaczkowie, Jeziuckich Holędrach i w Rojewie. 

1790 -1792 - parafia bez proboszcza. Przez dwa lata do Płonkowa dojeżdżał ks. Wawrzyniec 

Konstanty Jamielkiewicz z Ostrowa. 

1792 - 1799 - ks. Wacław Dobrzelewski – kanonik reguły Premonstratensów, podpisuje się jako 

„commendarius Ecclesiac Płoncvensis”. Na stałe obejmuje probostwo w 1793 r. , a podczas 

choroby lub innej nieobecności zastępował go reformat Rościszewski.   

Przełom 1799/1800 – sprawy parafialne załatwia franciszkanin Erazm Koperszmył. 

1800 - 1834 – ks. Jozef Piaskowski - proboszcz płonkowski przez 34 lata. Umiera w dniu 23 

września  1843 r. w wieku 60 lat, jako honorowy kanonik kruszwicki. W latach jego kadencji w 

roku 1819 kościół został odrestaurowany i odmalowany własnym i bardzo wielkim kosztem 

przez Magdalenę Dąmbską, żonę kasztelana bydgoskiego. 

1834 (druga połowa) – luty 1849 r. - ks. Wojciech Zieliński proboszcz parafii w Płonkowie. 

Zakłada duży ogród plebański (stary drzewostan widoczny jest na fotografiach kościoła i 

otoczenia, z okresu międzywojennego XX wieku). W 1849 r. przenosi się do Szadłowic.  
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1849 – 1851 – ks. Stefan Eichstacdt przez dwa lata jako administrator parafii dojeżdża do 

Płonkowa. 

Luty 1851 – 1886 – proboszcz ks. Jan Terpitz przejmuje parafię, a wprowadzony na beneficjum 

płonkowskie jest w 1856 r. Jak zanotowano w kronice parafialnej znakomity kaznodzieja i 

kapłan. Za jego kadencji w kościele znajdowały się jeszcze złote wota.  

1886 - 1891 -  proboszcz ks. Bolesław Jastrzębski - odnawia kościół i plebanię, zakłada bractwo 

różańcowe i bractwo wstrzemięźliwości. Za jego staraniem podniszczony kościół został 

odnowiony, wyremontowano wówczas wieżę, ponadto dziedzic Płonkowa - Feliks Gackowski 

likwiduje karczmę. W 1891 r. przechodzi do parafii w Liszkowie. 

1891-1892 – administrator parafii ks. Stanisław Kostka Noga - proboszcz z Ostrowa przez 

niespełna rok dojeżdża do Płonkowa  (przypuszczalnie od drugiej połowy 1891  r. do kwietnia 

1892 r.) 

Maj – czerwiec 1892 - przez 2 miesiące administratorem parafii jest ks. Kłysz z Kościelca.   

1892 - 1899 - proboszcz ks. Wojciech Olszewski. Parafię płonkowską obejmuje w lipcu 1892 r. 

Jak odnotowano w parafialnej kronice ks. W. Olszewski „…przyozdabia oblubienicę bożą tj. 

buduje schody przed bramą kościoła i przeprowadza remonty na plebanii, odnawia ambonę oraz 

sprawia ozdobną sukienkę na puszkę do Przenajświętszego Sakramentu”. Ks. W. Olszewski 

umiera w Płonkowie dnia 30 czerwca 1899 

W 1899 r. jako administrator parafię obejmuje ks. dziekan Noga z Ostrowa.  

Od 1 grudnia 1899 r. do 6 stycznia 1900 r. pomocą administracyjną służy mu ks. wikary Antoni 

Tyrakowski z Trzemeszna.  

8.01. 1900 – 2.12. 1900 - ks. Ewaryst Nawrowski. W kronice parafialnej zachowały się jego 

notatki i informacja, że w dniu 2 grudnia żegna się z parafią, udając się jako wikariusz do 

Ostrowa. 

1900 – 1918 -  proboszcz ks. Stanisław Urbanowicz 

1918 - 1919  -  proboszcz ks. Leonard Kaszyński 

25. 12. 1919 - 1924 -  proboszcz  ks. Walery Kraska 
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1924 - 1927 - proboszcz ks. dr Leon Smiśniewicz . 

Z dniem 1.IV.1924 ks. dr Leon Smiśniewicz przejął parafię, która jak nadmienia była w złym 

stanie. Restauracja świątyni przeprowadzona została kosztem 160 dolarów i obejmowała 

naprawę schodów przed wejściem głównym do kościoła. Przeprowadzono również prace na 

elewacji frontowej plebanii, którą poprzedzono werandą wspartą na 4 kolumnach, w rezultacie 

budynek nabrał cech dworku staropolskiego. 

Plebania posiadała ciężkie drzwi frontowe, a do stałego inwentarza wprowadzono m.in. srebrną 

sukienkę z cudownego ongiś obrazu Matki Boskiej wraz z 7 kawałkami srebra, (częściowo 3 

wotami). 

W 1926 r. ks. proboszcza dokonał własną darowiznę na rzecz kościoła tj. 2 mosiężne, pozłacane, 

trójramienne kandelabry z motywem liści winogronowych. 

W dniu 1 lipca 1927 – 1933 proboszcz ks. Czesław Bogacki objął parafię w Płonkowie przy 

okazji zweryfikował on rozbieżności dotyczące wezwania parafii (o którego świętego Oswalda 

chodzi) tj. patrona Św. Oswalda. 

W dniu 22 lutego 1927 r.  zawieszono w prezbiterium obraz Matki Boskiej oprawiony w ramy 

wycięte ze starego, zniszczonego feretronu. Twarz Matki Boskiej jest zaimprowizowana 

(przypuszczalnie była to kopia poprzedniego wizerunku Matki Boskiej) i oprawiona została starą 

srebrną barokową sukienką – kilkakrotnie wymienianą w inwentarzu wraz z kilkoma wotami 

świadczącymi o cudownym wizerunku Matki Boskiej znajdującym się w płonkowskim kościele. 

Wcześniej zaśniedziała srebrna sukienka znaleziona została w plebanii na piecu.  

Z kronikowych adnotacji można wnioskować, iż srebrne wota wisiały na obrazie w ołtarzu 

bocznym Dei Genitris (Bożej Rodzicielki), do którego pierwotnie nie należały. 

Świątynia płonkowska w 1927 posiadał 3 dzwony zawieszone w osobnej dzwonnicy i mniejszy 

w sygnaturce na kalenicy nawy od wschodu. Jeden pochodził z 1440 r. i posiadał napis: „O rex 

gloriae veni curu pace”, dwa pozostałe zostały ufundowane staraniem ks. Urbanowicza w 1927 

r., w miejsce starszych z 1906 r., które zarekwirowano na cele wojenne dnia 11 sierpnia 1917r. 

Ksiądz Cz. Bogacki zaprosił patronów kościoła – majora Wawrzyńca Małego z Dobiesławic i 

Mirogowieci, Fryca Erxlebena ze Skalmierzowic (ewangelika), porucznika WP Tadeusza 

Kazimierczyka dziedzica Płonkowa, por. Antoniego  Grobelskiego z Kaczkowa. W trakcie 

spotkania kosztorys prac na kościele oszacowano na 17 300 zł. został przez wszystkich 

zaakceptowany. 



58 
 

Wkrótce ruszyła rozbiórka wieży kościelnej jej drewniana konstrukcja była bardzo zmurszała- tj. 

filary, a całość od zewnątrz trzymały blachy.   

W trakcie prac w kuli pod krzyżem na wieży znaleziono dokument z informacją, że naprawiono 

ją w czerwcu 1887 r. za probostwa ks. plebana Bolesława Jastrzębskiego zmarłego  w 

Liszkowie. 

 „Nowe pokrycie wieży kościoła w Płonkowie wykonane zostało w czerwcu 1887 r. na koszt 

Patronatu i to Wielmożnych Panów: Józefa syna Feliksa Gockowskiego na Płonkowie, Erazma 

Brzeskiego na Kaczkowie, Towarzystwa Pożyczkowego miasta Inowrocławia, dziedzica 

Skalmierowic i Bronisława Gąsiorowskiego jako dziedzica Dobiesławic i Mierogoniewice” . 

W październiku 1927 r. ponownie w kuli umieszczono nowy dokument  - pełen tekst w kronice 

parafialnej. 

Z pisma Państwowej Inspekcji Budowlanej, z Inowrocławia dnia 13 czerwca wynika o ujęciu 

świątyni opieką konserwatorską z zaleceniem sporządzenia spisu wszystkich zabytków 

ruchomych. 

Ponadto w kronice parafialne zachował się zapis, że: „wnętrze zostało zdeformowane przez ks. 

Jaśmierewicza, który chcąc wygospodarować więcej miejsc siedzących, powiększył chór 

zmniejszając tym samym przestrzeń pomiędzy nim a łukiem tęczowym. Tym samym przestrzeń 

wnętrza stała się mniejsza”. 

Z racji swojego wieku i budowy kościół zaliczony został przez Wojewódzką Komisję 

Konserwatorską do najważniejszych zabytków powiatu inowrocławskiego. 

 

Brzmienie dokumentu:  

„Państwowa Inspekcja Budowlana. Inowrocław, dnia 13 czerwca 1926. 

L. Dz. A.1266/27 

 Wiel. Ks. Proboszcz Bogacki w Płonkowie. 

Donoszę niniejszym, że Województwo zaliczyło rozporządzeniem, z dnia 2. XI. 1926 r. 

L Dz. 34495/26 I. tamtejszy kościół do zabytków sztuki, które podlegają szczególnej opiece. 

Drugostronny odpis wykazy przesyłam do wiadomości i proszę o spieszne doniesienie czy 
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wszystkie zabytki ruchome podane w wykazie jeszcze istnieją. – Ponieważ Województwo poleciło 

tamtejsze zabytki mej specjalnej opiece, proszę o łaskawe doniesienie do tutejszego Urzędu o 

każdej zamierzonej przy nich pracy. 

Członek Korespondentów Okręgowej Komisji Konserwatorskiej. 

Wróblewski, inspektor budownictwa, architekt”.   

Z zachowanego opisu wynikało, że kościół pochodził z XVIII wieku i posiadał barokowe 

wyposażenie oraz dzwon z XVI wieku, a także płytę nagrobną Andrzeja Kaczkowskiego z 1571 

r. Właściciele majątku planowali budowę nowego kościoła jednak z uwagi na zalecenia 

konserwatorskie musieli od tego pomysłu odstąpić. 

Z powodu zaniedbań kościół potrzebował gruntownego remontu i naprawy. Na zaproszenie ks.  

Cz. Bogackiego stan kościoła zbadał inspektor budowlany, który stwierdził, w dniu 24 sierpnia 

1927 r. że:    

„1.Cała wieża przechyliła się w kierunku południowo-zachodnim. Opuszczony narożnik należy 

pod windować i dobrze oklinować oraz połączyć kleszczami. Górna część wieży przechyliła się w 

kierunku południowym i zagraża niebezpieczeństwem. Ostatni pokład belek oraz rama na której 

spoczywają belki zmurszałe zupełnie od strony południowej i częściowo także od strony 

zachodniej, co z powodu długoletniego zaciekania spowodowało przechylenie wieży. Słupy wieży 

w tym miejscu gdzie wychodzą w dach zupełnie zgniły. Górną część wieży trzeba rozebrać, 

zmurszałe drzewo zastąpić nowym i całą wieżę przy użyciu starego materiału na nowo ustawić i 

obić nową blachą ocynkowaną. Schody prowadzące na chór i na wieżę wymagają naprawy. 

Podłogę w wieży na I piętrze przed wejściem na chór trzeba zastąpić, a stare deski można zużyć 

na II piętrze i do wykonania zbitki w około schodów ażeby zamknąć wejście na wieżę i na 

poddasze kościoła. 

2. Główna nawa. Ściany podłużne środkowej części zostały rozepchnięte przez wiązary dachu. 

Pochylenie od pionowej dochodzi do 35 cm. – zastrzały przy wszystkich wiązarach są złamane. 

Dwa ściągacze, zwykłe sztaby żelazne, są nieodpowiednie z powodu braku śruby do ściągania. 

Istniejące ściągacze trzeba przerobić i dać dwa lub trzy dalsze. Po naprostowaniu ścian 

konieczne jest wzmocnienie zastrzałów balami przyśrubowanymi z obydwu stron przy najmniej 

10/20 cm. mocowań. 
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3. Nad prezbiterium są wszystkie jętki spróchniałe i w przeważającej części załamane.Ze 

względu na grożące niebezpieczeństwo należy obok spróchniałych jętek dodać obustronnie 

kleszcze i je dwa razy ześrubować. W jaki stanie znajduje się dolna część krokwi będzie można 

stwierdzić dopiero po zdjęciu pokrycia dachu. 

4. Zakrystia. Murowana przesklepiona sklepieniem  beczkowym. Sklepienie rozpieramury przy 

murowanych skarpach i wzmocnieniach muru. Ponieważ okap dachu jest bardzo krótki spada 

woda pomiędzy rysy powstałe pomiędzy murem zakrystii a skarpami. Stała wilgoć spowodowała 

zmurszenie muru i sklepienia, na których w zakrystii bujnie rozwija się prawdziwy grzyb. Ażeby 

zapobiec przeniesieniu się zarodków grzyba na kościół drewniany, należy skuć zmurszałą cegłę, 

wypalić fugi lampą so lutowania, uzupełnić mur i sklepienie i otynkować zaprawą 

hidrauligiczną. Częściowe wzmocnienie muru i skarpy zalecałoby się złączyć w jednolity mur i 

przedłużyć dach. 

5. Dach kościoła. Jest pokryty sposobem koronowym ciężką starą dachówką. Pożądane byłoby 

dla obniżenia obciążenia zastąpienie dachówki gontami. 

6. Dla zabezpieczenia płyty grobowej umieszczonej w podłodze prezbiterium zalecałoby się 

podłogę w prezbiterium podnieść ażeby zakrywała płytę a nad płytą urządzić klapę do 

otwierania. Płyta jest bardzo popękana i nie można jej obecnie umieścić i przystawić do muru. 

7. Po przeprowadzenie gruntownego remontu byłoby pożądane odnowienie zewnętrznego obicia 

kościoła i odnowienie wewnętrzne. 

8 Sprawę zmiany przybudowanej loży i balustrady na chórze trzeba odłożyć aż nadejdzie decyzja 

Urzędu Konserwatorskiego. 

Wróblewski 

architekt powiatowy” 

 

Opis wydarzeń związanych z remontem kościoła ks. Cz. Bogacki zamyka: 

„Obecnie remontujemy  kościół cały w r. 1927 za rządów księdza Bogackiego. – 

Jeśli przyszłe pokolenie znów remontować będzie, a my wszyscy wyżej wspomniani lub który z 

nas jeszcze przy życiu będzie, zaproście nas. 

Jeśli już przy życiu nas nie zastaniecie – pomódlcie się za nas. 

Ks. Czesław Bogacki” 
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Na początku września 1927 r. przystąpiono do remontu kościoła. Nadzór oddano budowniczemu 

powiatowemu i delegatowi komisji konserwatorskiej z Inowrocławia – architektowi – 

Dominikowi Wróblewskiemu. 

W kronice parafialne zachował się zapis skreślony ręką ks. Cz. Bogackiego, że: 

„Remont kościoła zaliczonego przez Komisję Konserwatorską z panem radcą dr Pajzderskim na 

czele do najważniejszych zabytków sztuki rozporządzeniem z dnia 2. XI. 1926 r. L. dz. 34495/26 I. 

i poleconym specjalnej opiece konserwatorskiej, dokonano pod nadzorem państwowego 

inspektora budowlanego pana architekta Wróblewskiego, przy pomocy technicznej pana 

budowniczego  z Gniewkowa  Conrada Courta i mistrza ciesielskiego Ciećki”. 

 

    Wnętrze – widok na łuk tęczowy i ołtarz główny. 

                        Fot. z pocz.  lat 30. XX w. 

 

W czerwcu 1929 r. wnętrze kościoła zostało wyremontowane, ponad nawą i prezbiterium 

dodano całe nowe sklepienie. Zachowany opis z drugiej połowy lat 20 XX w. podaje, że: 
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 („.. ołtarze boczne (przypuszczalnie 4) misternie w narożnikach ustawione harmonizują z 

całością wnętrza, oraz ze wspaniałym łukiem w środku kościoła - „łuk tęczowy” o przepięknej 

barokowej rzeźbie”). 

Prace remontowe przeprowadzone zostały pod nadzorem konserwatorskim uwydatniając 

barokowy styl kościoła. Wymieniono pokrycie dachowe z dachówki na drewniany gont, 

zmniejszając obciążenie (wcześniej dachówka) na więźbę dachową. 

Od nowa postawiono wieżę i dodano nowe poszycie na hełmy (blacha ocynkowana), wewnątrz 

wzniesiono nowy chór. Wnętrze określono jako barokowe z 4 stylowymi ołtarzami. 

 

Widok na ołtarz główny – fot. z lat 30. XX w. 
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Ołtarz główny w prezbiterium posiadał bogatą ażurową kompozycję z majestatycznym 

baldachimem, wspartym na 4 parach kolumn z pełnoplastycznymi 4 figurami świętych. 

Centralnie umieszczono tabernakulum z figurą Matki Boskiej powyżej. Całość od góry 

wieńczyły 4 postacie aniołów.  

Na początku lipca 1929 r. podczas 3 dniowej wizytacji i pobytu w Płonkowie biskupa  

Antoniego Laubitza proboszcz parafii w Płonkowie ks. Cz. Bogacki wprowadził go do 

odnowionej i wyremontowanej świątyni. Na drugi dzień gość był przyjęty został obiadem na 

dworze Kazimierczaków w towarzystwie starosty Ruczyńskiego, wójta Raczkowskiego, 

inspektora budowlanego - architekta powiatowego Dominika Wróblewskiego i nadleśniczego  

inż. Stanisława Suchockiego z Osieka. 

Z zachowanych zapisów z tego okresu wynika, iż arcybiskup był mocno zainteresowany jak po 

skierowaniu w 1927 r. do Płonkowa ks. Cz. Bogackiego będzie przebiegała renowacja kościoła. 

Wizyta przyniosła bardzo pozytywnie opinie biskupa, „gdyż świątynia została oczyszczona ze 

wszystkiego co stało ze sprzeczności ze stylem drewnianego kościoła”.  

Sam proboszcz w swoich zapiskach z dnia 3.VII. 1929 r. stwierdza, „że jeśli w 1930 r. 

odbudowane zostanie wnętrze to będzie najpiękniejszym zabytkiem drewnianej architektury i 

budownictwa 18-go stulecia w okolicy”. 

1933 - 1939 - proboszcz ks. Józef Jabłoński 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Płonkowie. 

1973 - 17.06. 2003 - proboszcz 30.06.2003 - ks. Józef Bachorz 
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Kościół po remoncie. Fot. z ok. 1930 r.  Widok od południowego-wschodu. 

W oparciu o wyniki badań archeologicznych z lat 2006 i 2007 tj. odsłonięcie fundamentów dawnej  

drugiej świątyni należy wnioskować, iż ponowne wzniesienie trzeciego kościoła w 1754 r. opierało 

się na starych fundamentach, które umożliwiły przypuszczalnie na całym obwodzie odbudowę 

płonkowskiego sanktuarium. Zachowane zdjęcia z połowy lat 20. XX wieku ukazują kościół w 

Płonkowie jako orientowany, jednonawowy z niższym prezbiterium i wyższą nawą, na której 

umieszczono sygnaturką. Od zachodu bryłę świątyni zamykała wysoka wieża, wychodząca ponad 

połać dachu nawy, która podobnie jak sygnaturka zwieńczona była barokowym hełmem.  

Konstrukcja nośna wieży wspierała się od wnętrza świątyni o rozbudowany chór. Od północy do 

nawy kościoła przylegała niska, trójbocznie zamknięta kaplica, a do prezbiterium – murowana 

zakrystia (z opisu stanu zachowania sporządzonego przez D. Wróblewskiego dnia 24 sierpnia 1927 

r. wynika, że była ona do czasu pożaru kościoła w 1939 r. jedyną pierwotną częścią z drugiej 

świątyni).  Od południa do świątyni można było wejść przez niską szachulcową kruchtę nakrytą 

dachem dwuspadowym. W uskoku ściany nawy z prezbiterium zlokalizowana była druga, 

parterowa drewniana kruchta o dachu jednospadowym.  Obie kruchty w wyniku prac w latach 

1927-1929 zmieniono na drewniane. Natomiast tę ostatnią podwyższono o 1 kondygnację, z 

nieznacznie obniżonym dachem dwupołaciowym, w stosunku do dachu nawy i prezbiterium.  
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Plebania – przed rozbudową. 

Tego samego roku została wyremontowana plebania w której przestawiono piece i wytapetowano 

wszystkie pokoje. W dniu 12 sierpnia 1931 r. odbył się na terenie parafii (jak wspomniała lokalna 

prasa) imponujący odpust św. Oswalda, z licznym udziałem duchownych – proboszczów 

okolicznych parafii. 

 

                     Widok na kościół od strony północno - wschodniej – po remoncie. 

http://parafiaplonkowo.pl/pic/large/hist/image011.jpg
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W okresie międzywojennym XX w. kościół wraz z przylegającym, zadrzewionym terenem  

(d. cmentarz z dzwonnicą i murowanym grobowcem) otoczony był drewnianym parkanem.  

 

            Widok na dzwonnicę i grobowiec na terenie d. przykościelnego cmentarza. 

 

Przy drodze na drewnianym słupie stała stara figura Św. Jana. Z kroniki parafialnej wynika, że 

zimą 1933 r. silny wiatr strącił ją na ziemię, w wyniku czego uległa poważnemu uszkodzeniu 

tak, iż ówczesny zarządca majątku w Płonkowie por. Tadeusz Kazimierczak zlecił wykonanie 

nowej rzeźby Jakubowi Weissowi – stolarzowi z folwarku. Nowa rzeźba wykonana została  wg. 

starego pierwowzoru i ponownie ustawiona została na drewnianej kolumnie – słupie - dnia 21 

maja 1933 r. Z zachowanego prostego rysunku można wywnioskować, iż zlokalizowana była 

przy lokalnej drodze. W święto Bożego Narodzenie – 26 grudnia 1936 r. w kościele poświęcono 

nowe organy. 

Właścicielką majątku i dworu położonego na południe od kościoła była wówczas Stanisława z 

Witkowskich Kazimierczakowa, która majątek odziedziczyła w 1926 r. po śmierci męża – 

Antoniego Kazimierczaka, a ten w 1903 r. majątek odkupił od Józefa Gockowskiego. 

Poprzednimi właścicielami byli – Wirscy, Dąmbscy i Kaczkowscy. 

W okresie międzywojennym w kościele znajdowała się renesansowa płyta nagrobna Andrzeja 

Kaczkowskiego z 1571 r. Pierwotnie zlokalizowana była pośrodku świątyni jednak ks. proboszcz 

B. Jastrzemski przenosząc ją podczas remontu w czerwcu 1887 r. i  pragnąc umieścić pionowo 

na bocznej ścianie kościoła z posadzki – uległa częściowemu rozbiciu – pęknięciu. Ks. 

proboszcz Cz. Bogacki zabezpieczył ją. Płyta ujęta została w stalową ramę. 

Neobarokowy świecznik tzw. pająk - ufundowany przez ks. Bogackiego o miejscach na 40 świec 

- wykonany z kutego mosiądzu. 

http://parafiaplonkowo.pl/pic/large/hist/image009.jpg
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Kościół płonkowski posiadał 4 dzwony – jeden wielki i sygnaturki z XVI w. Dwa dalsze 

zawieszone zostały w 1926 r. w miejsce zabranych przez władze pruskie na cele wojenne – I 

wojny światowej. 

 

8. Krajobraz kulturowy na tle uwarunkowań przyrodniczych i 

przestrzennych. 

Podstawy prawne odnoszące się do problemów związanych z parkami kulturowymi zawarte są w 

artykule 3 pkt. 14 i 16 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. 

– krajobraz kulturowy – to przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności 

człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Szeroko pojęte 

zagadnienia krajobrazu kulturowego ujęto w opracowaniu pt. Ochrona krajobrazu kulturowego 

województwa bydgoskiego z 1998 r., gdzie uwzględniając uwarunkowania przyrodniczo-

kulturowe, a bazując na metodologii prof. Janusza Bogdanowskiego – podział obszarów Polski 

na jednostki z-jark. W świetle ostatnich badań archeologicznych część terenu we wsi Płonkowo 

wytypowana została jako obszar do utworzenia Parku Kulturowego. 

Wytwory działalności ludzkiej, dokonujące się na tle uwarunkowań przyrodniczych, są wyraźnie 

widoczne w przypadku krajobrazu otwartego charakterystycznego dla Płonkowa, gdzie 

występują również „elementy” typowe dla  krajobrazu wiejskiego. Taką współzależność tworzy 

nierozłączną strukturę przestrzenną, składającą się z płaszczyzn typu: lasy, łąki, grunty orne; 

ciągi: rzeka, drogi, granice oraz punkty (obiekty kulturowe i przyrodnicze).  

Krajobrazy kulturowe powstają w wyniku wielowiekowych działań ludzkich i chociaż nie są 

naturalnymi ekosystemami to są silnie związane z otaczającą ją przyrodą. Dlatego ich ochrona 

musi polegać na stworzeniu mechanizmu „ekosystemu” opartego na naturalnych potrzebach 

ludzkich, zarówno emocjonalnych jak i ekonomicznych, który będzie służył zachowaniu tego 

dobra i jego rozwojowi.  

W odróżnieniu od wielu ekosystemów naturalnych krajobraz kulturowy nie jest w stanie 

utrzymać się sam (i pozostać w równowadze).  

Zagraża mu nie tylko ekspansja człowieka (tak jak naturalnym ekosystemom), lecz 

również nie kontrolowana i nie regulowana ekspansja przyrody.  
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Park Kulturowy – jest więc narzędziem ochrony „sztucznego krajobrazu”. Nie chroni dzieł 

Natury przed człowiekiem (jak dzieje się w parkach narodowych czy krajobrazowych), lecz 

dzieła Człowieka i Natury przed nimi samymi. 

Krajobraz Płonkowa i okolic obfituje w cenne walory przyrodnicze, które zadecydowały o 

utworzeniu Parku Kulturowego. Jednak to nie uwarunkowania przyrodnicze, ale kulturowe 

stanowią o niepowtarzalności i unikalności tego terenu. 

Na
 
obszarze, który został objęty ochroną, oprócz krajobrazu i przyrody znajdują się unikalne 

odkryte w ostatnich latach dzieła człowieka, na które składają się:  

Wszystkie te elementy krajobrazu kulturowego w tym przede wszystkim obiekty związane 

z dawnym kościołem p.w. Św. Oswalda, w tym wartości niematerialne stanowią na terenie 

gminy, powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego oraz Polski jedno z najstarszych 

przykładów osadnictwa wiejskiego, rycerstwa - ziemiaństwa tej części Kujaw i odległych 

czasowo tradycji  związanych z siecią parafii. 

 

 

8.1. Identyfikacja - utworzenie parku kulturowego. 

Analizując ten aspekt należy uwzględnić: przedstawicieli władzy państwowej (wojewódzki 

konserwator zabytków, ewentualnie: przyrody, dyrektor parku krajobrazowego itd.), władz 

miejscowych, właścicieli i użytkowników terenu, organizacji i stowarzyszeń. Właściwe i 

skuteczne wydaje się być: początkowo - przedstawienie i proste uzasadnienie idei powołania 

parku w lokalnej lub ponadlokalnej prasie i innych mediach, następnie zorganizowanie 

publicznej dyskusji przez lokalny samorząd. 
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9. Analiza szans i zagrożeń (SWOT) - parku kulturowego Parku Kulturowego 

„Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

Opracowanie syntetycznego, specjalistycznego scenariusza rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie, w 

świetle obowiązujących uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i formalno – prawnych, 

ma na celu wytyczenie kierunków działań na najbliższe lata.  

W oparciu o analizę SWOT można przedstawić wstępną, uproszczoną ramowo prognozę 

rozwoju wsi Płonkowo na tle innych parków kulturowych. 

 

Mocne strony:  

- unikatowy charakter obszaru PK w skali województwa i kraju, 

- nieznane i zachowane w dużym stopniu świadectwa kultury materialnej – archeologiczne, 

- cenny i wartościowy w sensie wartości niematerialnych obszar PK, 

- nienaruszone walory widokowo-przestrzenne,  

- dobry stan otuliny (przyrodniczej i kulturowej), 

- aktualna i bogata dokumentacja, 

- dogodne położenie komunikacyjnej (bliskość większych ośrodków miejskich), 

- wprowadzony monitoringu uniemożliwiających kradzieże i inne uszkodzenia obiektów na 

terenie  Parku Kulturowego. 

 

Słabe strony: 

- słaba promocja gminy, 

- niewystarczająca informacja i oznakowanie, 

- brak dogodnych parkingów, 

-brak systematycznej działalności popularyzatorsko-edukacyjnej działalności, 
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-brak tablic informacyjnych na terenie gminy i we wsi,  

-brak planów, folderów informacyjnych, nie ma żadnego punktu informacyjnego na otwartym 

terenie, 

-skromna baza noclegowa, 

- brak małej architektury, miejsc relaksu (ławki, toalety). 

Zagrożenia:  

-zanieczyszczenia emitowane z lokalnej drogi w pobliżu obszar Parku Kulturowego, 

- zniszczenia występujące z ew. kradzieży i wandalizmu, 

-nieplanowe i niesystematyczne działania związane z zielenią. 

   

10. Cele i zasady ochrony obszaru Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. 

Oswalda” w Płonkowie. 

Działanie obejmuje:  

• Syntetyczny opis uwarunkowań i wartości kulturowych i krajobrazowych w powiązaniu z  

przyrodniczymi na tle istniejących zależności przestrzennych, głównie w świetle uwarunkowań i 

ustaleń wynikających z obowiązujących studiów lub planów zagospodarowania przestrzennego 

lub sytuacji prawnej wynikającej z przepisów specjalnych (np. park narodowy, krajobrazowy, 

rezerwat przyrody, obiekty zabytkowe; zarówno znajdujące się w rejestrze lub w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków). 

• Sformułowanie argumentacji motywującej słuszność wprowadzenia lub wzbogacenia 

istniejących form ochrony poprzez zintegrowaną formułę parku krajobrazowego. 

 

11. Granice i struktura przestrzenna Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. 

Oswalda”. 

Działanie objęte tym etapem i rozeznaniem aspektów PK powinno opierać się o jasne kryteria 

identyfikujące przebieg granic proponowanego parku z czytelnymi granicami różnych form 

użytkowania terenu, granicami własności,  drogami, ciekami wodnymi czy formami 
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ukształtowania terenu. Na tym etapie należy też przeprowadzić wstępne rozeznanie w zakresie 

struktury i wzajemnej proporcji przestrzeni publicznych i niepublicznych na przedmiotowym 

obszarze.  

Istotną pomocą dla realizacji tego etapu działań mogą być zalecenia i sposoby działania zawarte 

w najnowszym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie 

sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów i składników 

przyrody na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 

Nr 92, poz. 880). W zakresie struktury przestrzennej przydatne będzie już na tym etapie 

scharakteryzowanie wzajemnych relacji  w lokalnym krajobrazie: obiektów, zespołów, miejsc, 

terenów wchodzących w skład proponowanego parku. (na przykład dominacji, współbrzmienia, 

zrównoważenia czy dysharmonii). 

 

11.1. Uzasadnienie - „interwencja przestrzenna i społeczna” na rzecz parku 

kulturowego. 

Motywację dla utworzenia parku kulturowego powinien, na etapie publicznego zainicjowania 

takiego przedsięwzięcia, podać jego pomysłodawca, w zależności od „źródła intencji” podanego 

powyżej – będący sam autorem takiego elaboratu (ekspert, konserwator), lub korzystający ze 

wsparcia merytorycznego lub opinii specjalistycznej (organizacja społeczna, grupa 

samorządowa). 

Poza wstępną lub pogłębioną identyfikacją merytoryczną – logika podjęcia stosownej procedury 

postępowania w celu utworzenia parku kulturowego, może i powinna opierać się między innymi 

na stosownym planie zagospodarowania wyższego rzędu (krajowym, wojewódzkim, 

regionalnym), a przede wszystkim na wojewódzkim, powiatowym i gminnym programie opieki 

nad zabytkami, wymaganymi obecną ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Sytuacja taka będzie miała miejsce wyłącznie wtedy, gdy taki plan czy program istnieje, a tym 

bardziej, gdy przewiduje powołanie danego parku.  

Nie wyklucza to w ramach obecnych demokratycznych swobód niezależnego podjęcia 

społecznej inicjatywy i „interwencji” w celu utworzenia parku i jej obiektywnego uzasadnienia.  
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Postać i treść takiego uzasadnienia – niezależnie od tego czy w formie oficjalnego pisma 

wojewódzkiego konserwatora zabytków do prezydenta, burmistrza czy wójta bądź na przykład 

artykułu prasowego – powinna skłaniać do podjęcia stosownej dyskusji na forum rady gminy. 

Plan Ochrony Parku Kulturowego jest załącznikiem do uchwały.  

  

11.2. Wytyczne do jednostek Podstawowej Przestrzennej Jednostki 

Przyrodniczej (PPJP). 

Park Kulturowy w wytyczonych granicach jest strefą biernej ochrony krajobrazu kulturowego, w 

której obowiązują określone regulacje dotyczące zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni. 

Regulacje te dotyczą głównie zasad zabudowy i zagospodarowywania przestrzeni, oraz 

prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Ustalone zasady planu ochrony 

powinny być uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w myśl 

ustawy o ochronie zabytków oraz ochronie zasobów przyrodniczych. 

Wytyczne – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pakość i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Określone granice Parku Kulturowego i jego obszar (obszary) umożliwiają precyzyjną i 

konieczną aktualizację zapisów w do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rojewo jak i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

szczególnie z uwagi na ewentualne inwestycje drogowe.   

Zapisy w Studium Gminy Rojewo wymagają rozszerzenia, niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 
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11.3. Etapy działań - Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w 

Płonkowie. 

ETAP I  

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia parku kulturowego: 

 Inwentaryzacja zasobu obiektów kulturowych i historycznych (w tym również obiektów 

niezwiązanych bezpośrednio z obszarem PK, w tym z zabudową osadniczą stanowiącymi 

tło kulturowe wsi, zlokalizowanymi w obrębie granic parku kulturowego). Ze względów 

praktycznych należy opracować studium wartości kulturowych i historycznych w skali 

1:1000 (zgodnie z obowiązującą ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym). 

Dokumentacja ta posłuży do systematycznie weryfikowanej gminnej ewidencji zabytków 

(dla Gminy Rojewo). 

 Określenie głównych elementów składowych parku kulturowego i jego powiązań 

kompozycyjno – przestrzennych między nimi i z otaczającym krajobrazem jako istoty 

ochrony Parku Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

 Charakterystyka priorytetów wartości tworzonego parku kulturowego (na podstawie 

wyników dotychczas prowadzonych prac badawczych oraz analiz w terenie).   

ETAP II  

1. Opracowanie planu zarządzania parkiem kulturowym. 

2. Opracowanie kwerendy archiwalnej wytypowanych obiektów i  

    historycznych układów osadniczych – kontynuacja. 

3. Opracowanie komputerowej bazy zabytków nieruchomych na potrzeby  

    zarządzania parkiem kulturowym. 
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11.4. Korzyści wynikające z funkcjonowania Parku Kulturowego „Kościół 

p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

1. Kompleksowa ochrona prawna podstawowych wartości obszaru Parku Kulturowego (PK), 

zabudowy osadniczej charakterystycznej dla wsi, gminy i regionu wraz z otaczającym 

krajobrazem. 

2. Utworzenie parku kulturowego daje możliwość powołania zarządu parku, co zapewni 

optymalizację sfery zarządzania mieniem kulturowym w obrębie parku. 

Zarząd koordynuje działania dotyczące: 

- pozyskiwania środków finansowych na rozwój infrastruktury turystycznej; 

- kompleksowej rewaloryzacji obszaru Parku Kulturowego wraz z otoczeniem; 

- właściwego użytkowania zabytków oraz ich otoczenia; 

- zintegrowanej oferty kulturowej gmin (w obrębie parku kulturowego); 

- wzrostu spójności kulturowej i przestrzennej miasta, gminy i regionu; 

- promocji parku kulturowego – utworzenie parku kulturowego będzie miało kluczowe 

znaczenie dla promocji miasta i regionu w Polsce oraz dziedzictwa europejskiego za granicą. Dla 

zwrócenia uwagi na jego atuty, pozyskania partnerów do współpracy oraz będzie ważnym 

czynnikiem aktywizującym rozwój turystyki oraz urozmaicenie oferty wypoczynkowej.  

Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie poprzez swoją wyjątkowość może 

być dogodnym pomostem dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia produktów 

turystycznych, które obok innych walorów będą w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na 

nowe formy wypoczynku, a także do realizacji wydarzeń kulturowych i religijnych. 

3. Wzrost możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich, stowarzyszenia lub 

fundacji itp. Parku Kulturowy sprzyja integracji z Unią Europejską poprzez ochronę 

europejskiego dziedzictwa kulturowego, a powołanie zarządu parku zwiększy wiarygodność 

działań na rzecz ochrony i rozwoju parku. Tym samym będzie niewątpliwym atutem przy 

pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.  

W celu rewitalizacji regionu niezbędna jest adaptacja i modernizacja obiektów o podstawowym 

znaczeniu dla kultury regionu, rozwój infrastruktury i zapobieżenie zmianom destrukcyjnym, a 

co za tym idzie pozyskanie na ten cel środków z ERDF. Program nawiązuje do Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w zakresie wsparcia zachowania i 

odbudowy dziedzictwa kulturowego w ramach wspomagania aktywności ekonomicznej 

regionów: tj. do rozbudowy, adaptacji i modernizacji obiektów o podstawowym znaczeniu dla 
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kultury, wzrostu znaczenia kultury jako czynnika wspierającego zatrudnienie, zwiększającego 

poziom życia mieszkańców i stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy oraz do ułatwienia 

dostępu do kultury. Jest również zgodny z Programem i Strategią Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Możliwość kompleksowej rewaloryzacji obszaru parku wraz z otoczeniem. 

 

 

11.5. Funkcjonowanie Parku Kulturowego - właściwe zarządzanie. 

Bezpośredni wpływ na: 

- wzrost znaczenia gminy i regionu jako obszaru regionalnego, koncentracji działalności 

gospodarczej, społecznej i kulturowej, 

- poprawę wizerunku wsi, gminy i atrakcyjności regionu, zwiększenie atrakcyjności dla 

inwestorów (rozwój turystyki pielgrzymkowej), 

- wzrost spójności i integracji społecznej – „mieszkańcy parku kulturowego” (regiony 

spójne wewnętrznie i ze społecznością świadomą wspólnoty celów mają szansę na sprostowanie 

stale rosnącej konkurencji), 

- wzrost liczby turystów odwiedzających gminę i region. 

  

 

11.6. Ochrona PK „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

Tereny Parku stanowią obecnie unikatowy fenomenem kulturowy gminy i regionu kujawsko-

pomorskiego. Ważnym elementem całego systemu percepcji dynamicznej obszaru Parku są ciągi 

komunikacji kołowej i pieszej o wysokiej i podwyższonej ekspozycji krajobrazowej, które 

obecnie w większości znajdują się w jego okolicy i granicach.  

Sposoby ochrony środowiska kulturowego 

Podstawowymi celami ochrony zasobów krajobrazowych Parku są zachowanie, przywrócenie 

lub ukształtowanie na nowo walorów widokowych i estetycznych krajobrazu. Nieodzowne jest 

zachowanie zarówno rzeźby terenu i przywracanie waloru dziedzictwa kulturowego przy 

równowagi ekologicznej. 
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Dla realizacji tych celów i zapewnienia zintegrowanej ochrony walorów Parku założono 

konieczność zachowania i ekspozycji następujących elementów krajobrazu i dziedzictwa 

kulturowego: 

1) zabytków i zespołów zabytkowych, a w szczególności: architektury i budownictwa, zespołów, 

kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, innych elementów małej architektury, stanowisk 

archeologicznych oraz dób kultury współczesnej, 

2) historycznych ciągów pieszych, utwardzonych dróg oraz dawnych układów ruralistycznych, 

3) miejsc pamięci narodowej, 

4) niematerialnych wartości kulturowych, 

5) otuliny przyrodniczej, zespołów zieleni naturalnej i komponowanej, otwartych łąk i pól  

(stanowiących miejsca ekspozycji panoram i punktów widokowych), a także innych terenów 

rolniczych, 

6) pomników przyrody i w przyszłości rezerwatów. 

 

11.7. Cele strategiczne ochrony środowiska kulturowego na terenie Parku 

Kulturowego „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie. 

Działania podjęte w granicach parku kulturowego Gminy Rojewo generalnie powinny mieć na 

celu podniesienie jakości zagospodarowania przestrzeni jego terenu, poprawy kondycji 

przestrzeni kulturowo-historycznej i warunków użytkowania obiektów przy podniesieniu jakości 

przestrzeni publicznej.  

 Działania powinny mieć na celu ochronę charakteru przestrzeni historycznej przy 

zrozumieniu współczesny potrzeb adaptacyjnych obszaru wiejskiego.  

 Zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego Płonkowa, w tym unikatowego w skali 

regionu i kraju obszaru. 

 Wypromowanie historycznego obszaru jako produktu turystycznego. 

 Kształtowanie pozytywnego wizerunku historycznych części Gminy Rojewo. 

 Podwyższenie jakości życia mieszkańców. 

 Zmniejszenie poziomu bezrobocia.  
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11.8. Promocja społeczna i udoskonalanie form współpracy z udziałowcami.  

Plan ochrony podkreśla unikalną wartość społeczną lokalnego krajobrazu.  Zalecane i wskazane 

jest nawiązanie współpracy z gminami posiadającymi na swoim obszarze parki kulturowe. 

Konieczna jest promocja lokalnych zasobów kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych w 

mediach publicznych i prywatnych, a także lokalna i regionalna działalność edukacyjna. 

Pobudzenie świadomości mieszkańców, o niezwykłości zespołu w otoczeniu którego mieszkają. 

Położenie nacisku na wymierne korzyści wynikające z faktu posiadania takiego obszaru. 

Możliwość stworzenie nowych miejsc pracy poprzez kreowania szeroko pojętych usług 

turystycznych (np. oprowadzanie grup turystycznych, przygotowanie bazy noclegowej, 

gastronomicznej i usługowej, rozwinięcie lokalnego rzemiosła z ukierunkowaniem na 

pamiątkarstwo). 

Aktywna działalność i wymierne efekty szczególnie  w duchu zapisów Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej przekładają się na przyznawanie specjalnej nagrody dla samorządów 

wykazujących się szczególną dbałością o zachowanie cech swoistych lokalnego krajobraz.  

Zalecane jest także tworzenie specjalnych porozumień negocjowanych przez zarząd parku np. 

między gminą a właścicielami terenu, w zakresie zachowania i wzbogacenia atrakcyjności 

krajobrazu parku. 

 

11.9. Organizacja systemu finansowania Parku Kulturowego.  

Finansowanie funkcjonowania parku kulturowego powinno być w określonym stopniu 

zabezpieczone w budżecie gminy. Taki stan rzeczy należy przyjąć szczególnie dla pierwszych lat 

istnienia Parku Kulturowego. W dalszej perspektywie należy przewidywać sukcesywny rozwój 

organizacji systemu finansowania parku kulturowego. Na przykład działalność fundacji, 

funkcjonującej między innymi w oparciu o darowizny i dotacje. 

Wskazane jest także stworzenie możliwości prowadzenia różnych form działalności 

gospodarczej, wspierających finansowanie Parku. Tego typu zespół działań powinien być 

opracowany w trybie zlecenie przez samorząd specjalistycznego programu i strategii działania. 
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Ze znanych doświadczeń, można zasugerować, że powinna ona uwzględniać między innymi 

takie pola i możliwości, jakie stwarza: 

- różnorodność udziałowców i podmiotów,  

- możliwość koordynacji wykorzystania wpływów z wartości gruntów,  

- turystyka, usługi i inne formy udostępniania,  

- doskonalenie sposobów efektywnego podnoszenia wartości wykorzystania  obszaru parku i 

jego ochrony,  

- pozyskiwanie funduszy strukturalnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i 

ochrony środowiska. 

 

12. Współpraca z instytucjami i zainteresowanymi grupami społecznymi.  

Program zarządzania parkiem powinien, w zależności od lokalnej specyfiki obszaru i zasobów 

parku kulturowego przewidywać ciągłe współdziałanie jednostki zarządzającej parkiem z 

następującymi udziałowcami jego funkcjonowania: 

- służbami konserwatorskimi,  

- właścicielami i użytkownikami terenów, 

- instytucjami i agendami turystycznymi,  

- organizacjami społecznymi, 

- instytucjami edukacyjnymi, szkołami. 

 

13. Monitoring Parku Kulturowego i jego planu ochrony. 

Efektywność wdrażania planu  

Jednym z podstawowych kryteriów dla prawidłowo prowadzonego monitoringu realizacji planu 

ochrony Parku Kulturowego jest efektywność jego wdrażania. Za podstawowe należy tu przyjąć 

następujące aspekty:                                             

a. osiągane cele ochronne, 

b. społeczne, 

c. gospodarcze, 

d. cykl monitoringu – proponuje się roczny.  
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Doskonalenie wykorzystania funduszy i kwalifikacji oraz działalności jednostki zarządzającej 

parkiem kulturowym. Uzyskanie tych aspektów zarządzania parkiem powinno uzyskać swoje 

miejsce w planie ochrony, a zwłaszcza w programie jego zarządzania i uwzględnić:  

a. wprowadzenie różnorodności, kierunkowość i skoncentrowanie działań finansowych, 

b. obiektywny pomiar postępu zmian w krajobrazie parku oraz gospodarczych i społecznych 

uwarunkowaniach jego funkcjonowania, 

c. personalną odpowiedzialność za decyzje i ich realizację podejmowane przez osoby tworzące 

jednostkę zarządzająca parkiem kulturowym, 

d. działania na rzecz lepszego zrozumienie problemu, a tym samym pomóc zarządzającym  

obiektem, 

e. kontynuację zarządzania i ciągłość podejmowanych decyzji, 

f. większą efektywność działania. 

  

 

14. Zasady aktualizacji planu ochrony parku kulturowego. 

 Zbieranie i analiza informacji  

W gestii „jednostki zarządzającej” parkiem kulturowym należy przewidzieć w planie ochrony 

system ciągłego gromadzenia danych związanych z funkcjonowaniem parku kulturowego. 

Powinny one uwzględniać przede wszystkim dane związane z ochroną i utrzymaniem walorów 

parku  oraz dane z realizacji i osiągania innych celów zapisanych w podstawowych założeniach 

planu. Następnie dane te, odpowiednio gromadzone i segregowane powinny być poddawane 

okresowej (np. półrocznej) analizie, przedkładane wraz ze stosownymi wnioskami wójtowi 

Gminy Rojewo. 

Ocena funkcjonowania planu – uzasadnienie wprowadzania zmian 

W oparciu o powyższe działania – w dyskusji z udziałowcami parku kulturowego – powinny być 

ustalane ewentualne uzasadnienia dla bieżącego wprowadzania zmian w planie. Zmiany takie, 

muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Wprowadzanie lub nie wprowadzanie zmian do planu ochrony parku kulturowego i 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Tryb wprowadzania zmian do planu powinien być analogiczny do trybu jego „zatwierdzania” 

przez radę gminy, a zatem – w postaci stosownej uchwały korygującej odpowiednie zapisy i 

ustalenia planu po uprzednim uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

15. Podstawa prawna i dokumenty wyjściowe. 

13.1. Podstawy prawne 

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r.  (Dz. U. Nr 162 z 

dn. 17.09.2003, poz. 1568), w szczególności: art. 16 i 17 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania 

projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, 

dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów i składników przyrody na podstawie 

art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)  

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 nr 80 poz. 717) , m.in. art. 10, 14, 15 

4. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. Zm.)  

 

Inne regulacje prawne. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego jest równie ważnym 

dokumentem legislacyjnym wspierającym prawną ochronę Parku Kulturowego. 
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