UCHWAŁA NR XVIII/131/12
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku
Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska.

Kulturowego

Wietrzychowice

w

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta
uchwala co następuje:
§1. Zatwierdzić Plan Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice w Wietrzychowicach i
Gaju, gmina Izbica Kujawska, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski
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1. Cele Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice.
Cele planu:
1. W swym założeniu ma pełnić funkcje materiału wyjściowego dotyczącego ochrony wartości
kulturowych i krajobrazowych niezbędnych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar Parku Kulturowego Wietrzychowice.
2. Plan Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice jest też zbiorem zasad i wytycznych, w zakresie
ochrony i wyeksponowania wartości kulturowych na nim zlokalizowanym. Warunkiem niezbędnym do
ochrony tych wartości (grobowce i najbliższe otoczenie – walory krajobrazowe i przyrodniczośrodowiskowe) jest racjonalne zagospodarowanie omawianego terenu z przystosowaniem do
współczesnych funkcji.
3. Narzędzie realizacji zawartych w dalszych zapisach celów poprzez sformułowania oparte na
dotychczasowych badaniach archeologicznych i historyczno-identyfikacyjnych oraz waloryzacji
konserwatorskiej.
4. Ustalenia określające przedmiot i rygory ochrony wartości zabytkowych i krajobrazowych ściśle
powiązanych z obszarem PKW określających przedmiot i rygory ochrony wartości zabytkowych i
krajobrazowych determinowanych przez te rygory i zasady zagospodarowania, z uwzględnieniem
swoistej adaptacji zabytkowych struktur do współczesnych dydaktycznych funkcji.
5. Plan zawiera zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia prac budowlanych, funkcji obiektów i
terenów, korzystania z zabytków nieruchomych, a także kształtowania tzw. „małej architektury”
zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie zabytków i opiec nad zabytkami (Dz.U.03.163.1568).
6. Ustalenia Planu Ochrony PKW mogą i powinny stanowić bazę do prowadzenia bieżącej działalności
wraz z założeniami polityki długofalowej, w zakresie ochrony wartości kulturowo-przyrodniczych i
gospodarki przestrzennej na terenie PKW.

2.Wprowadzenie - wybrane definicje z zakresu opieki nad zabytkami.
Plan Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice jest opracowaniem niezbędnym dla gminnego
samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych, oraz dla służb konserwatorskich. Służy
także specjalistom z zakresu planowania, urbanistom, architektom krajobrazu, historykom,
ruralistom, geografom i innym. Zasadniczo przydatny będzie osobom, które w najbliższym okresie
będą zarządzały i opiekowały się Parkiem Kulturowym Wietrzychowice.
Ponieważ w ostatnich latach następują szybkie przemiany w życiu społecznym i gospodarczym, a
kwestie z zakresu ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego nie zawsze
nadążają za zagospodarowaniem przestrzennym i wzajemną korelacją aktów legislacyjnych z
codzienną praktyką. Plan ochrony parku kulturowego jest niezbędny przy realizacji studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
i
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, szczególnie na obszarach prawnie chronionych jakim na terenie
Gminy Izbica Kujawska są dwa obszary wchodzące w skład Parku Kulturowego Wietrzychowice. W
dalszych częściach niniejszego planu ich funkcjonowanie zostało określone poprzez ramy i sposoby
zagospodarowania PKW wraz z formami zarządzania. Pomimo, iż na terenie Polski od kilku lat
funkcjonują parki kulturowe to dla lokalnych władz samorządowych jest zadaniem nowym, które
powinno być umiejętnie realizowane z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań społecznogospodarczych oraz prawnych.
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,
2.sporządzania dla obszaru parku kulturowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Wybrane definicje:
Badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i
zabezpieczenie zabytku archeologicznego.
Dziedzictwo kulturowe - całość dorobku kulturowego tworząca środowisko
dokumentujące poczucie tożsamości człowieka manifestującej się ciągłością kulturową.

kulturowe

Historyczny krajobraz kulturowy - krajobraz cenny z punktu widzenia ochrony dóbr kultury, np.
tradycyjnego rozłogu pól, terenów historycznych kopalń, historycznych jednostek osadniczych i
krajobrazów bitewnych.
Obecnie postuluje się stworzenie systemu ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego), którego
instrumentami i instytucjami są: strefa ochrony konserwatorskiej, rezerwat kulturowy, park
kulturowy.
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.
Park kulturowy - nowa forma ochrony zabytków, wprowadzona ustawą o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2005 r. która daje samorządom lokalnym nowe możliwości
działania.
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.
Prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku,
zahamowanie procesów jego destrukcji 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.
Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu
wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju.
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”.
W świetle ustawy, w Polsce ochronie i opiece podlegają bez względu na stan zachowania:
szczególności: krajobrazami
kulturowymi, układami
 zabytki
nieruchome będące, w
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,
 zabytki archeologiczne,
 niektóre nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy
lub jednostki osadniczej.
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3. Neolit w Polsce - rys historyczny.
Pojęcie neolitu sformułowane zostało w 1865 r. Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy było kolejnym
krokiem w usystematyzowaniu badań naukowych, których nasilenie przypadało na XX w. Geneza
określenia neolit wywodzi się z języka greckiego, w którym neo oznacza nowy, a lithos – kamień. Był
to końcowy okres epoki kamienia, poprzedzający epokę brązu. Początki tej epoki sięgają IX
tysiąclecia p.n.e., a jej kolebką były ziemie Bliskiego Wschodu. Na terenie Europy pierwsze ślady
przypadają na 6 000 lat p.n.e. Do północnych obszarów naszego kontynentu ludy neolitu docierają 5
500 lat p.n.e., i zasiedlają od tego czasu stopniowo ziemie polskie.

Mapa kultur starszego i środkowego neolitu (IV tys. p.n.e.),
wg Pradzieje Europy Środkowej, 1981, s.181.

Wśród kultur neolitu wymienia się kultury: naddunajskie, kulturę pucharów lejkowatych, kulturę
amfor kulistych, kulturę ceramiki dołkowo-grzebykowej, kultury z ceramiką sznurową i kultury
pucharów dzwonowatych. Należy nadmienić, iż najwcześniej z obszaru środkowego Dunaju dociera
na obecne ziemie polskie (VI tysiąclecie p.n.e.) społeczności kultury ceramiki wstęgowej należąca do
kultur naddunajskich, a wraz z nią znajomość i umiejętności hodowli zwierząt oraz uprawy roślin.
Najstarsza fala oddziaływań południowych dotarła do Polski za pośrednictwem tzw. kultury ceramiki
wstęgowej rytej, wykształconej na terenie morawsko-słowackim około poł. 6 tysiąclecia p.n.e.
Kolejna o ok. 1 000 lat później związana była z ludnością lendzielską. Kultura ta rozprzestrzeniła się
ku północy i północnemu wschodowi docierając na Śląsk do Niemiec Wschodnich, Małopolski, Wielkopolski oraz na Kujawy. Stworzyła tam liczne skupiska osadnicze i kontynuowała zajęcia rolniczohodowlane. Osady składały się z długich chat najczęściej o kształcie trapezowym. W V tysiącleciu
p.n.e. na obszarze Europy pojawiają się monumentalne budowle megalityczne. Nazwą tą określa się
zróżnicowany zespół budowli, najczęściej grobowych wzniesionych z użyciem wielkich kamieni. W
literaturze wymienia się 5 typów tj.:
1. dolmeny wybudowane na powierzchni ziemi, z 3 lub 4 dużych kamieni stanowiących ściany
komory grobowej i jednego nakrywającego od góry, najczęściej są na w rzucie kwadratowym lub
prostokątnym,
2. groby korytarzowe posiadające komory (od wielobocznych do kolistych), z prowadzącym do
nich korytarzem (prostym lub wydłużonym),
3. groby galeriowe o kształcie mocno wydłużonego prostokąta i braku konstrukcyjnej granicy
pomiędzy komorą a korytarzem,
4. groby skrzynkowe, z komorą kamienną bez korytarza,
5. groby bezkomorowe o konstrukcji kamienno-ziemnej, gdzie elementem megalitycznym są tylko
obstawy kamienne, bruki, wieńce i skrzynie, natomiast głównym częścią jest specjalnie
ukształtowana masa ziemi, np. w formie wydłużonych, wielkich nasypów (tzw. grobowce
kujawskie).
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Kultura pucharów lejkowatych
1. grupa północna, 2. gr. zachodnia, 3. gr. wschodnia, 4. gr. płd.-wsch., 5. gr. trypolska,
wg Pradzieje ziem polski, 1989.

Od ok. 3200 r. p.n.e., ludność kultury pucharów lejkowatych na wielu obszarach w obrządku
pogrzebowym miała zwyczaj budowania wielkich grobów kamiennych, tzw. dolmenów, a później
innych typów grobów megalitycznych. W Europie Środkowej posiadały one ok. 1000 m³ objętości i
ponad 100 m długości oraz do 3 m wysokości. Budowane były najczęściej na rzucie prostokąta,
często też w formie trapezowej, lub w postaci bardzo wydłużonego trójkąta (na Kujawach otrzymały
nazwę „grobowców kujawskich”). Grobowce kujawskie związane są najczęściej z fazą pikutkowską i
wiórecką (wg K. Jażdżewskiego).
Tylko na Pomorzu Zachodnim stwierdzono większe formy megalityczne, w formie wydłużonych
ziemnych grobowców z kamiennymi obstawami na rzucie prostokąta, trapezu lub trójkąta.
Krawędzie nasypów u podstawy otaczano potężnymi głazami tworząc z nich obstawy chroniące przed
rozmyciem i odgraniczając dostęp do grobowca.
Megalityczne groby tej kultury na ziemiach polskich znane są nie tylko z terenu Kujawach, ale
również z okolic Lublina, z Pomorza Zachodniego i Środkowego. Są one świadectwem wysokiego
stopnia zintegrowania lokalnych społeczności, ich organizacji i dużych umiejętności technicznych.

Przykładowe zabytki kultury pucharów lejkowatych,
wg Pradzieje Polski, 1969, s.81.

Ludność kultury pucharów lejkowatych musiała posiadać silnie rozwinięty kult sił nadprzyrodzonych,
związany z wodami (głównie stojącymi) i bagnami. Często składała wotywne ofiary w przybrzeżnych
partiach dawnych zbiorników wodnych odnajdywane były m.in. w torfowiskach, na dużym obszarze
Europy zaczynając od południowej Skandynawii poprzez północne partie Niemiec aż do Polski.
Do cech wywodzących się z tradycji północnych należy niewątpliwie kultowa rola bagien i wód gdzie
wrzucano dary wotywne w postaci naczyń, narzędzi, głównie siekier czy ozdób bursztynowych. Na
brzegach bagien i stawów budowano specjalne pomosty (np. w Danii użytkowano je przez kilka
pokoleń).
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Kultura pucharów lejkowatych reprezentowała wysoki poziom rozwoju gospodarczego m.in. dość
intensywnie eksploatowano złoża krzemienia. Na ziemiach polskich (we wschodniej części Gór
Świętokrzyskich - Krzemionki Opatowskie) znajdowała się największa wówczas w Europie kopalnia
krzemienia licząca około 1000 szybów. Narzędzia i broń z krzemienia opatowskiego odnajdywane są
m.in. na Kujawach, a także poza ziemiami polskimi.
Fazy neolitu:
Starszy neolit 5 500-3500 lat p.n.e.

Kultury archeologiczne
- kultura ceramiki wstęgowej rytej - nazwa od
typu ornamentu na naczyniach,
-kultura ceramiki wstęgowej kłutej - nazwa od
typu ornamentu,
-kultury kręgu polgarsko-lendzielskiego –
nazwa od rzeki Cisy i miejscowości Lengyel
na Węgrzech - grupa brzesko-kujawska,

Środkowy neolit 3500 - 2500 lat p.n.e.

- kultura pucharów lejkowatych - nazwa od
przewodniej formy naczynia,

Młodszy neolit 2500 – 1800 lat p.n.e.

- kultura amfor kulistych,
- kultura grzebykowo-dołkowa,
- kultura ceramiki sznurowej - nazwana tak od
ornamentu na naczyniach.

Fazy neolitu wg J. Ostoji-Zagórskiego

3.1. Historia odkryć na Kujawach.
Do jednych z najstarszych informacji zaliczyć należy opis grobowców kujawskich dokonany przez
Oskara Kolberga w oparciu o obserwacje z Lubrańca i Łani w 1867 r. Kilka lat później doszło do
pierwszych w powiecie włocławskim badań przeprowadzonych przez Bnińskiego i Kicka, którzy w
1873 r. r. rozkopali grobowiec w Żurawicy. Rezultaty opublikowane zostały w 1879 r. przez Kohna i
Mehlisa w publikacji „Materialien zur Vorgeschichte des Menschen im östlichen Europa”. Kolejne
informacje autorstwa A. Lissauera zawarto w katalogu zabytków archeologicznych „Die
prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreusse” wydanym w 1887 r. Dane z katalogu
spowodowały, że niemiecki generał von Eckert najpierw w Janiszewku przebadał 2 groby, a rok
później kolejne 9 grobów w Żurawicy (gm. Boniewo). Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż
metody jakie wówczas zastosowano przypuszczalnie przyniosły zbyt intensywną eksplorację
obszarów w tych miejscowościach, niekoniecznie korzystną dla zabytku.
Kolejne ważne badania powierzchniowe i ratunkowe na Wschodnich Kujawach, w przededniu
wybuchu I wojny światowej, przeprowadził Marian Wawrzeniecki, który je opublikował w artykule
„Ślady kultury i osadnictwa przedhistorycznego Ziemi Kujawskiej”, w XXI tomie Pamiętnika
Fizjograficznego.
W pierwszych latach niepodległej Polski (lata 20. XX wieku), ważną postacią w środowisku
archeologicznym był profesor Józef Kostrzewski - twórca teorii autochtonicznej w archeologii
zakładającej ciągłość osadnictwa słowiańskiego na ziemiach polskich.
J. Kostrzewski kierował czołowymi pracami archeologicznymi w międzywojennej Polsce (Biskupin,
Gniezno i Poznań), a jego uczniem był późniejszy badacz Kujaw i kultur neolitycznych – prof. Konrad
Jażdżewski.
Istotny przełom w tych badaniach nastąpił dopiero na początku lat 30. XX w. Należy w tym miejscu
wymienić świetnie zapowiadającego się naukowca – archeologa Konrada Jażdżewskiego, który jako
student Wydziału Prehistorii Uniwersytetu Poznańskiego, w 1928 r. przedstawił referat na temat
mało wówczas poznanej kultury neolitycznej.

9

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE
Na początku lat 30. XX w. K. Jażdżewski został pracownikiem Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie, a w 1932 r. jako młody jego przedstawiciel został oddelegowany do
badań w okolice Brześcia Kujawskiego. Początkowo miały one charakter ratowniczy i zwiadowczy,
jednak dość szybko przekształciły się w systematyczne prace wykopaliskowe. Jak pisze K.
Jażdżewski prace badawcze prowadzone przez niego rozpoczęto w 1932 r. od miejscowości
Pikutkowo. Do badań skierowano też Stanisława Madajskiego pracownika Muzeum Archeologicznego
w Warszawie (później wieloletni współpracownik K. Jażdżewskiego). W kolejnych latach K.
Jażdżewski będąc kierownikiem kilku misji archeologicznych na Kujawach dotarł do Wietrzychowic,
gdzie w 1934 r. rozpoczął badania grobowca nr 3, który jako jeden z największych i pierwszy na tym
terenie został w 1936 r. zrekonstruowany.
Jesienią 1936 r. w samym Brześciu Kujawskim natrafiono na grób skrzynkowy kultury amfor
kulistych. Prace, które prowadzono w tym czasie przyniosły szereg dalszych odkryć potwierdzających
ciągłość kulturową na tym obszarze. Odkryto świadectwa kilku kultur neolitycznych, a także liczne
pochówki z XI w. Dzięki wiedzy, pasji i intuicji jaka charakteryzowała K. Jażdżewskiego blisko
Brześcia Kujawskiego odkryto pierwszą w Europie dużą osadę kultury lendzielskiej sprzed 3,5 - 3,2
tys. W trakcie prac odsłonięto i przebadano ok. 50 domostw, które w ówczesnej i obecnej literaturze
określone zostały jako - chaty trapezowe typu brzesko-kujawskiego. Odkrycie tylko w tym miejscu
takiej liczby chat daje wyobrażenie jaka panowała na dawnych Kujawach gęstość zaludnienia. Na
miejscu stwierdzono ciągłość osadniczą wyrażającą się w śladach 16 innych kultur (od mezolitu po
wczesne średniowiecze). Należy nadmienić, iż badania na terenie Kujaw realizował Instytut
Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego. Z ówczesnych publikacji wynika, że badania te miały
szeroki zakres obszarowy. W 1. połowie czerwca 1933 r. IP UP przeprowadził prace powierzchniowe
na trasie od Brześcia Kujawskiego do Kruszwicy. Ich efektem było odkrycie kolejnych stanowisk
związanych z kulturą pucharów lejkowatych. Przykładowo osady tej kultury odkryto m.in. w
Miechowicach Małych (gm. Brześć Kujawski), Smarglinie i Krzywosądzu (gm. Dobre), Bachorku (gm.
Kruszwica), Paprosie (gm. Kruszwica) i w Siniarzewie (gm. Zakrzewo) - wg. Z. Duraczewskiego.

Wietrzychowice - grobowiec 3,
Fot. z 1935 r.(Archiwum MAiE w Łodzi)
wg Pradzieje Europy Środkowej, 1981, fot. S. Madajski.

Odkryte przez K. Jażdżewskiego podczas prac w Wietrzychowicach i w okolicach Dobrego
(miejscowości na północ od Radziejowa Kujawskiego) grobowce kujawskie zaliczane są do jednych z
najstarszych w Europie.
W 1936 r. ówczesny współpracownik K. Jażdżewskiego – S. Madajski zlokalizował w Gaju 1 duży
grobowiec posiadający dobrze zachowaną obstawę kamienną, acz o niepełnej, pierwotnej długości.
Dopiero po wojnie, w 1950 r. rozpoczęto przy nim prace badawcze. Obecnie obiekt wpisany jest do
rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego i wchodzi w skład Parku Kulturowego
Wietrzychowice.
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W trakcie swojego pobytu na Wschodnich Kujawach K. Jażdżewski w Brześciu Kujawskim odkrył
m.in. rowy fundamentowe dwóch chat trapezowych, liczne jamy odpadkowe oraz kilkanaście
grobów. Nazwał je jak wspomniano wcześniej, kulturą brzesko-kujawską – tj. lokalną, kujawską
gałęzią nadcisańskiej kultury neolitycznej. K. Jażdżewski osadę datował na 2300 lub 2100 p.n.e.
Stanowiła ona część dużego kręgu kultury ceramiki wstęgowej obejmującej neolityczne kultury
pochodzenia naddunajskiego.
Pewną wspólną cechą dawnych domostw, z później odkrytymi grobowcami w Wietrzychowicach jest
ich forma i położenie (generalnie w układzie północ-południe). Zauważalne jest odchylenie szerszej i
wyższej części z wejściem głównym, w kierunku południowo–wschodnim. Największa chata
posiadała ponad 20 m długości, a jej południowa, frontowa część miała ok. 6 m szerokości
(domostwo zwężało się w kierunku północnym - wg rys. K. Jażdżewskiego). Obniżająca i zwężająca
się kalenica dachu wraz z bocznymi ścianami, nawet przy obecnych chłodnych/zimnych wiatrach
północnych i północno-zachodnich (wiedza konstrukcyjna uwzględniająca nacisk na płaszczyzny
dachu) daje wyobrażenie o praktycznym podejściu do życia, pór roku, słońca oświetlającego i
ocieplającego swoimi promieniami wejście główne.
Rezultatem dwóch sezonów prac archeologicznych było odkrycie licznych przedmiotów kultury
materialnej (ceramika, broń i narzędzia krzemienne, biżuteria – naszyjnik z paciorków
bursztynowych). W 1938 r. do przebywającego na tym terenie dr K. Jażdżewskiego trafiły 4
garnuszki, które wydobyto z małego bajorka w Świętosławicach, miejscowość położonej na południe
od Izbicy Kujawskiej. Po oczyszczeniu i uzupełnieniu braków określono ich przynależność do kultury
pucharów lejkowatych. Zintensyfikowane badania na Kujawach przerwał wybuch II wojny światowej
i kilkuletnia okupacja niemiecka.
Po wojnie, w 1947 r. dr K. Jażdżewski wznowił terenowe prace badawcze na Kujawach już jako
kierownik Katedry Archeologii nowoutworzonego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1950 r. we wsi Gaj
prace archeologiczne prowadziło małżeństwo Maria i Waldemar Chmielewscy oraz Stanisław Madajski
– wieloletni i zasłużony współpracownik K. Jażdżewskiego.
Szeroki zakres prac archeologicznych w sezonie 1951 r. i 1952 r. objął również 8 grobowców w
Sarnowie. Prace realizował Waldemar Chmielewski i Stanisław Madajski, którzy przebadali i
zrekonstruowali 6 grobowców kujawskich.
Do dokładniejszego poznania kultur neolitycznych na obszarze Kujaw przyczyniła się również Lidia
Gabałówna, która wiosną i latem 1960 r. przeprowadziła badania w okolicach Radziejowa
(Plebanka). Jej prace przyniosły potwierdzenie występowanie intensywnego osadnictwa
neolitycznego. Doszła wówczas do stwierdzenia, że społeczność neolityczna w okresie zwiększającej
się wilgotności zakładała także osady na wyższym terenie. Rok później jesienią 1961 r.
kontynuowała badania na trenie wsi Grójec (gmina Boniewo).

Grójec gm. Boniewo – naczynie znalezione w torfowisku,
wg L. Gabałówna, Bagienne znaleziska kultury pucharów lejkowatych na Kujawach,
[w:] Z otchłani wieków, XXIX (1963), z. 1, fot. A. Sajdak.

Powodem podjęcia prac była informacja o przekazaniu z tej wsi do Muzeum Ziemi Kujawskiej we
Włocławku - 3 naczyń znalezionych w torfowisku. Na miejscu okazało się, że mała dolinka kryła nie
tylko torf, liczne skorupy, naczynia, drewno dębowe i sosnowe, ale i ludzkie szczątki. Wszystko
zostało wydobyte z głębokości ok. 2 m.
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Fakt ten sugerował istnienie w odległej przeszłości w tym miejscu jakiegoś większego zbiornika
wodnego. Według L. Gabałówny wszystkie naczynia należały do kultury pucharów lejkowatych.
Podobnie jak na innych obszarach w Europie nie tylko naczynia były poświęcane siłom wyższym.
Do wytężonej akcji badawczej na Kujawach profesor K. Jażdżewski przystąpił w latach 1966-1975.
W trakcie jej trwania dokładnie zbadano 4 grobowce w Wietrzychowicach i 3 w Sarnowie, gdzie
znaleziono najstarsze ślady orki ludności kultury pucharów lejkowatych w Polsce i w Europie
Środkowej datowane na 3620+40 p.n.e.
Przebadano i zrekonstruowano grobowce w Wietrzychowicach, które z czoła otrzymały tablice
informacyjne. Wymienione one zostały na nowe w 2 poł. lat 80. XX w. tj. z chwilą utworzenia
rezerwatów archeologicznych w Polsce (m.in. w Sarnowie i Wietrzychowicach).
Grobowce w Sarnowie, po 14 letniej przerwie ponownie badane były w sezonie archeologicznym
1966 r. a pracami kierowała L. Gabałówna, z udziałem S. Madajskiego i R. Dragana. Powrócono
także do prac archeologicznych w Gaju. W jednym z grobowców odkryto ślady spalonej konstrukcji
drewnianej sumikowo-łątkowej o wymiarach 5m x 4,4 m. W końcowym etapie zbadane grobowce w
Gaju, Sarnowie i Wietrzychowicach zostały z dużym wysiłkiem zrekonstruowane.
Na początku lat 80. XX w. zagadnienie rezerwatów archeologicznych w krajobrazie Polski poruszył
Henryk Wiklak. Stwierdził, iż te z prawdziwego zdarzenia to grobowce w Gaju, Sarnowie i
Wietrzychowicach, których urządzenie (rekonstrukcja) zrodziło się w latach 30. XX w. Prekursorem
był prof. K. Jażdżewski, a jego idea pełniej została realizowana po II wojnie światowej kiedy
powołano kujawską ekspedycję badawczą.
W poprzednich dziesięcioleciach na terenie Kujaw było ok. 80 grobowców, jednak budowa
utwardzonych dróg i domostw oraz destrukcyjna ciekawość lokalnej ludności przyczyniła się do ich
bezpowrotnego zniszczenia.

Wietrzychowice. Fot. z lat 30. XX w.

Według lokalnych informacji mur na zapleczu zabudowań folwarcznych we wsi Wietrzychowice, o
nazwie „ściany żalu” został zbudowany w XIX w. ze zniszczonych obstaw kamiennych kilku
grobowców wietrzychowickich.
Duże zasługi w pracach badawczych na terenie Kujaw wniósł profesor Konrad Jażdżewski związany
ze stworzoną od podstaw Katedrą Archeologii na Uniwersytecie Łódzkim kierując przez lata
Zakładem Prehistorii.
W 1957 r. został mianowany profesorem UŁ. W 1971 r. objął stanowisko dyrektora utworzonego
przez siebie Miejskiego Muzeum Prehistorycznego, później Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi (obecnie istnieje Fundacja jego imienia). W 1985 r. Uniwersytet Łódzki
nadał prof. K. Jażdżewskiemu godność Doctora Honoris Causa. Do chwili obecnej prace badawcze w
tej części Kujaw nadal prowadzą pracownicy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
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4. Krajobraz kulturowy na tle uwarunkowań przyrodniczych i przestrzennych.
Szeroko pojęte zagadnienia krajobrazu kulturowego zostały ujęte w opracowaniu regionalnym pt.
Ochrona krajobrazu kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego” z 2001 r., gdzie
uwzględniając uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe, a bazując na metodologii prof. Janusza
Bogdanowskiego (podział obszarów Polski na jednostki z-jark), teren leśny Wietrzychowic
wytypowany został na obszar do utworzenia parku kulturowego.
Krajobrazy kulturowe powstają w wyniku wielowiekowych działań ludzkich i chociaż nie są
naturalnymi ekosystemami, to są silnie powiązane z otaczającą je przyrodą. Dlatego ich ochrona
musi polegać na stworzeniu mechanizmu („ekosystemu”) opartego na naturalnych potrzebach
ludzkich, zarówno emocjonalnych, jak i ekonomicznych, która będzie służyła zachowaniu tego dobra
dla następnych pokoleń. 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), ale i niekontrolowana i nieregulowana ekspansja przyrody.
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.
Dwa lata później podstawy prawne odnoszące się do tematyki parków kulturowych zawarte zostały
w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w rozdz. 2 art. 7, 16,
17 i 19.
Park Kulturowy Wietrzychowice zlokalizowany jest w otwartym krajobrazie Kujaw, w granicach
administracyjnych Gminy Izbica Kujawska, w oddaleniu od rozproszonych zabudowań
gospodarczych. Najważniejszym elementem krajobrazu kulturowego PKW są przede wszystkim
grobowce neolityczne (5 grobowców we wsi Wietrzychowice i 1 we wsi Gaj), które podkreślają jego
unikalną i wyjątkową jakość na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz Polski. Ważnym
dopełnieniem w przestrzeni krajobrazowo-kulturowej jest środowisko przyrodnicze, a szczególnie
zieleń Wietrzychowic (zadrzewienia) stanowiąca wraz ze środowiskiem wodnym (Wietrzychowice)
bogaty, różnorodny i unikatowy ekosystem, stanowiący integralną i ważną część obszaru PKW.

5. PKW - identyfikacja reprezentatywnych i charakterystycznych cech krajobrazu
kulturowego.
Obszar Parku Kulturowego Wietrzychowice złożony jest z dwóch oddzielnych, zróżnicowanych
obszarowo terenów, jego krajobraz kulturowy i przyrodniczy (A i B), położony w różnych częściach
Gminy Izbica Kujawska tj:
Wietrzychowice – A (większy obszar na wschód od Izbicy Kujawskiej) - z 5 grobowcami w małym
kompleksie leśnym, o zróżnicowanym ekosystemie i dużych walorach środowiskowych (ciek wodny i
małe zbiorniki wodne). W rozległej panoramie pól od południowego-wschodu (tj. od wsi Śmieły).
Obszar PKW (A) akcentuje wysoka korona drzew tego małego kompleksu leśnego, a otaczające ten
obszar pola stanowią otulinę, w sposób charakterystyczny wyróżniając go na tle otwartych,
rolniczych przestrzeni Gminy Izbica Kujawska.
Gaj – B (mały obszar na południe od Izbicy Kujawskiej) z jednym grobowcem zaakcentowany na tle
otaczającego pola małym, liściastym zadrzewieniem (tj. ok. 30. letnie drzewa). Podobnie jak w
Wietrzychowicach, znaczącą przestrzeń otuliny w Gaju stanowi pole, a od strony wschodniej
zabudowania Nadleśnictwa Koło gdzie wschodnią jej granicę wyznacza linia brzegowa Jeziora
Długiego.
Na obszarze PKW - A w Wietrzychowicach funkcjonuje ciąg ścieżek przyrodniczych i tras
eksponujący zarówno dziedzictwo kulturowe (grobowce) jak i walory naturalne (środowiskowe)
terenu, w tym łąki, wielopokoleniowość drzewostanu, bagienka i zróżnicowaną roślinność.
W Gaju – B na tle rolniczego pola widoczny jest od utwardzonej drogi, z okolic zespołu budynków
Nadleśnictwa Koło w Gaju mały, zadrzewiony obszar PKW z jednym grobowcem.

13

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE

6.
Podstawowe
Wietrzychowice.

cele
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Głównym celem jest bieżąca i długofalowa ochrona PKW oraz popularyzacja lokalnego dziedzictwa
kulturowego, bazująca zasadniczo na następujących działaniach:
1. Zachowanie i utrzymanie naturalnych, szeroko pojętych walorów kulturowo-przyrodniczych PKW
wraz z ich powiązaniami kompozycyjnymi i nienaruszalnością aktualnego stanu. Poprawa w
dostępności do dwóch obszarów, które stanowią integralną część Parku Kulturowego Wietrzychowice
tj. Wietrzychowice - A i Gaj-B. Zharmonizowanie dalszych, współczesnych i przyszłych zmian
zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kulturowego Wietrzychowice na terenie gminy
Izbica Kujawska.
2. Wzmocnienie skuteczności ochrony krajobrazu kulturowego, w zintegrowanym powiązaniu z
ochroną obiektów (grobowców) i ochroną przyrody, dla zapewnienia optymalnego, zrównoważonego
rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego w skali gminy.
3. Syntetyczne opisy uwarunkowań i wartości kulturowo-krajobrazowych w powiązaniu z
przyrodniczymi na tle istniejących zależności przestrzennych, a zasadniczo w świetle uwarunkowań i
ustaleń wynikających z obowiązujących studiów lub planów zagospodarowania przestrzennego, a
także w sytuacji prawnej wynikającej z przepisów specjalnych (np. rezerwat przyrody czy obiekty
zabytkowe w rejestrze oraz w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków).
4. Sformułowanie argumentacji motywującej
wzbogacenia istniejących form ochrony.

i

uzasadniającej

słuszność

wprowadzenia

lub

5. Konieczna jest aktywna działalność edukacyjna i popularyzatorska, która zwiększy identyfikację
lokalnej społeczności z PKW, a także uatrakcyjni turystycznie gminę Izbica Kujawska. Ten ostatni
element powinien podlegać kontrolowanemu ruchowi turystycznemu, gdyż zbyt ekspansywny może
być dużym zagrożeniem dla chronionej przestrzeni kulturowo-krajobrazowej PKW.
W prawidłowej ochronie krajobrazu kulturowego, który jest podstawowym elementem Parku
Kulturowego Wietrzychowice nieodzowne jest prowadzenie systematycznej i atrakcyjnej edukacji w
zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz środowiskowego - przyrodniczego.

7. Geneza Parku Kulturowego Wietrzychowice.
Odkrycia i prace badawcze zapoczątkowane w latach 30. XX w. na terenie Wietrzychowic, Sarnowa i
Gaju spowodowały wzrost zainteresowania ukrytą lub niszczoną spuścizną kulturową sprzed
tysiącleci. Bezpośrednie działania w tych miejscowościach przyczyniły się do uratowania przed
zniszczeniem pozostałości śladów zamierzchłych dziejów i ludów ją zamieszkujących.
Praca naukowa i pedagogiczna prof. Konrada Jażdżewskiego zwiększyła szeregi godnych jemu
następców i stopniowo podnosiła wiedzę i świadomość o randze posiadanego dziedzictwa
kulturowego. Jego wieloletnia i wytężona praca oraz działania środowiska związanego z obecnym
Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, zaowocowała w połowie lat 70. XX w. możliwą
do wykonania rekonstrukcją grobowców w Wietrzychowicach. Należy nadmienić, że w 1968 r., a
więc dwa lata od rozpoczęcia blisko dziesięcioletnich prac na tym terenie (1966-1975) w dniu 1
czerwca 1968 r. podjęta została decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków i objęciu ochroną prawną
grobowców kujawskich, w Wietrzychowicach i Gaju. Grobowce w Wietrzychowicach w tym samym
roku objęte zostały strefą ochrony konserwatorskiej, którą wyznaczały granice utworzonego
rezerwatu archeologicznego.
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Tekst decyzji poniżej:
Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków
1 czerwca 1968 r.
Wydział Kultury
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Poznaniu
KL.III -680/10/68
DECYZJA
w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków
Na podstawie art. 4 i 14 ust. 1 Ustawy z dnia 15. II. 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach
(Dz. U. nr 10 poz. 48) i art. 99 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wpisuje się do rejestru
zabytków województwa poznańskiego
Grupę, 5 grobowców kujawskich tzw. megalitycznych położonych w odległości 1 km na południowy
zachód od wsi Wietrzychowice w powiecie Koło, w Nadleśnictwie Gaj w oddziale 1 pododdziale a i
d, o powierzchni 10,60 ha.
Uzasadnienie:
Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach należą do największych i najlepiej zachowanych tego typu
obiektów w Polsce. Datowane są na II okres neolitu czyli na lata 3500-2500 p.n.e.

Do decyzji dołączono pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków nieruchomych a decyzja
została podpisana Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Pismo otrzymało
kontrasygnatę Ministerstwa Kultury i Sztuki w dniu 4 czerwca 1968 r.

Strefa ochrony Rezerwatu Archeologicznego Wietrzychowice.
[w:] Archiwum WUOZ Delegatura we Włocławku.
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Na podstawie decyzji o wpisaniu Wietrzychowic do rejestru zabytków i utworzeniu rezerwatu
archeologicznego, po zakończeniu prac przy grobowcach kujawskich, przygotowano i ustawiono
szereg tablic i plansz informacyjnych. Zachowana dokumentacja fotograficzna prezentuje stan
małego wówczas obszaru jaki wydzielono dla ochrony grobowców. W nowym podziale
administracyjnym wprowadzonym w 1975 r. obszar ten znalazł się w granicach województwa
włocławskiego, który przejął wszelkie niezbędne kompetencje związane z ochroną zabytków.
W dniu 30.12.1986 r. Urząd Wojewódzki we Włocławku, Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzki
Konserwator Zabytków przesłał wyciąg z księgi Rejestru Zabytków województwa włocławskiego dział
A zabytki nieruchome – z.73.74, w którym zawarta została decyzja Nr 14/85 z czerwca 1968 r.
o wpisaniu Wietrzychowic do rejestr zabytków.
Pismo otrzymało m.in. Nadleśnictwo Państwowe Włocławek - Leśnictwo Sarnowo i Urząd Gminy
Izbica Kujawska. Oprócz opisu mówiącego o 5 grobowcach datowanych na II okres neolitu – lata
3200-2500 p.n.e. umieszczono informację, że po przebadaniu zostały one zrekonstruowane i
utworzono rezerwat ze strefą ochrony konserwatorskiej wyznaczonej granicami rezerwatu.
W wyniku postępowania administracyjnego zakończonego decyzją nr 103/A grobowce zostały
wpisane do rejestru zabytków woj. bydgoskiego, a aktualizację danych w rejestrze zabytków woj.
włocławskiego przeprowadzono w dniu 30.12.1968 r.
Dokument podpisał Wojewódzki Konserwator Zabytków - mgr inż. Arch. Stanisław Dejryng.

Rezerwat Archeologiczny w Wietrzychowicach, stan w 1986 roku.

Ogólna tablica informacyjna o rezerwacie.
Dokumentacja fotograficzna –
w zbiorach Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura we Włocławku.
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Głaz z płytą pamiątkową w pobliżu czoła grobowca nr 3 z inskrypcją:
REZERWAT GROBOWCÓW Z MŁODSZEJ EPOKI KAMIENIA
( Z LAT OK.R.3500 PRZED N.E.)
GROBOWCE ZAWIERAŁY SZCZĄTKI KILKU MĘŻCZYZN, STARSZYCH RODU
POZA TYM POZOSTAŁOŚCI UCZT POGRZEBOWYCH I DREWNIANYCH KOMÓR KULTOWYCH
GROBOWCE BYŁY BADANE PRZEZ MUZEA ARCHEOLOGICZNE W ŁODZI I WARSZAWIE
W LATACH 1935 i 1966-1971

Zachowane kolejne dokumenty dostarczają cennych informacji o obszarze (tj. Wietrzychowic) dla
którego sporządzona została karata stanowiska. Tekst poniżej
KARTA STANOWISKA
Gmina:
Izbica Kujawska
Miejscowość: WIETRZYCHOWICE
Lokalizacja: Cmentarzysko położone jest w kompleksie leśny między wsiami Wietrzychowice na płn. i płn.zach., Śmieły na płd., Osiecz Mały na wsch. Znajduje się ono około 750 m. na płd. - wsch. od zabudowań PGR
w Wietrzychowicach.
Opis obiektu: 5 megalitycznych grobowców kujawskich obstawionych kamieniami, zawierające pochówki
starszyzny rodowej ułożonej na wznak w płytkich jamach w szerszej i wyższej części grobowca - wyposażone
bardzo ubogo. Podstawy wszystkich grobowców zwrócone są na SE.
Badania:
K. Jażdżewski 1935, 1966-71 rok.
Wyniki badań: Odkryto groby szkieletowe, ślady uczt pogrzebowych, stwierdzono
prawdopodobnie kanibalizm u ówczesnej ludności.
Źródła archeologiczne: Fr. ceramiki, wyroby z kości i kamienia, kości zwierząt, szkielety ludzkie.
Chronologia: II okres neolitu polskiego /3500 - 2500 l. p.n.e. /, kultura
pucharów lejkowatych.
Literatura:
W. Chmielewski, „Zagadnienie grobowców kuj. w świetle ostatnich badań”, Łódź 1952.
K. Jażdżewski, „Kultura puch. lejkowatych - rozważania na temat……” PiMMAiE w Łodzi nr 6, 1961, s.74 – 100.
I. Jadczykowa, „Sprawozdanie z badań….”, PiMMAiE w Łodzi nr 17, 1970, s.125 - 143.
I. Jadczykowa, „Sprawozdanie z końcowego etapu prac PiMMAiE w Łodzi, nr 18, 1971, s.93 K. Jażdżewski,
„Olbrzymi grób kujawski w Wietrzychowicach”, ZOW t. XI, 1936, s.121 – 129.
Archiwum w BBiDZ u KZA we Włocławku.
Archiwum MAiE w Łodzi.
Uwagi: Cmentarzysko znajduje się na obszarze nr 53 - 46 AZP.
Właściciel - Nadleśnictwo Włocławek, Leśnictwo Sarnowo.
Nr działki ewidencyjnej 64, mapa Wietrzychowice 1.
Cmentarzysko wpisane do Rejestru Zabytków woj .Włocławskiego pod nr l82/A z dnia 1.VI. 1968 r.
Aktualizację rejestru przeprowadzono 30.XII.1986 r.
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W dniu 15 stycznia 1987 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków we Włocławku pismem adresowanym
m.in. do Nadleśnictwa Państwowego Włocławek oraz do Urzędu Gminy Izbica Kujawska
poinformował, że Rezerwat Archeologiczny – Wietrzychowice wpisany jest w rejestr zabytków
województwa włocławskiego pod nr 182/103/A, a obszar rezerwatu winien być wyłączony spod
wszelkiej działalności naruszającej stan zachowania obiektów zabytkowych.
W dniu 05 czerwca 2006 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Marek
Rubnikowicz poinformował, że w związku z reformą administracyjną państwa i utworzeniem z dniem
1 stycznia 1999 r. Województwa Kujawsko-Pomorskiego grupa 5 grobowców kujawskich tzw.
megalitycznych w miejscowości Wietrzychowice, gm. Izbica Kujawska, w powiecie włocławskim,
wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 01
czerwca 1968 r. nr rejestru zabytków d. woj. włocławskiego 182/103/A, wpisana została do księgi
rejestru zabytków archeologicznych województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem C/69.
W 2001 r. sporządzony został program „Ochrona Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który był kontynuacją V Programu Rządowego realizowanego
przez Pracownię Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków WOK w Bydgoszczy. W ramach rozpoznania
ponownie scalonego obszaru zaproponowano utworzenie kilkunastu parków kulturowych, wśród
których wymieniono Wietrzychowicki Park Kulturowy i sąsiednie Sarnowo jako Sarnowski Park
Kulturowy.
Mniej aktualna ranga rezerwatu archeologicznego przy obowiązujących zapisach oraz wysoka ranga
grobowców wietrzychowickich w regionie i kraju była impulsem do propagowania idei utworzenia
Parku Kulturowego Wietrzychowice, w którą mocno zaangażował się mgr Adam Myrta – dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej, przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta
Izbica kujawska oraz KOBiDZ - Regionalnego Ośrodka w Toruniu. W 1 połowie 2006 r. mgr Leszek
Kotlewski z KOBiDZ Regionalnego Ośrodka w Toruniu sporządził wymaganą dokumentację
zawierającą opisy i mapy niezbędne do przygotowania Uchwały Rady Gminy i Miasta Izbica
Kujawska.
W dnia 18 lipca 2006 roku na mocy Uchwały nr XXV/146/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
utworzono jako pierwszy w tym czasie na terenie województwa Park Kulturowy Wietrzychowice.

8. Uchwała Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w sprawie utworzenia parku
kulturowego pn. Park Kulturowy Wietrzychowice.
Uchwała Nr XXV/143/06
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z dnia 18 lipca 2006 roku
w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice"
w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska
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, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust 1,2,3,4 i 6, Ustawy z dnia 23
lipca2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 póz. 1568 z
późniejszymi zmianami), a także art. 17 ust 1, pkt. 1,3 i 4, i art. 19 ust 1 pkt. 3, ust 3; w/w Ustawy
oraz po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się na obszarze gminy Izbica Kujawska, we wsiach Wietrzychowice i Gaj, park
kulturowy o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice".
§ 2. Przeznacza się na cele parku kulturowego działkę nr 64 LP o pow. 37,65 ha, będącą częścią
kompleksu leśnego w miejscowości Wietrzychowice, położoną po północno-wschodniej stronie
polnej drogi ze wsi Wietrzychowice do wsi Śmieły oraz działkę nr 274 w obrębie ewidencyjnym
Świętosławie, oddział 6A, pododdział „z" o pow. 0,08 ha, położoną ok. 100 m na północ od drogi ze
wsi Świętosławice do wsi Gaj i ok. 300 m na zachód od jeziora Długie. Granice parku stanowią
granice wymienionych wyżej działek.
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§ 3. Integralną częścią niniejszego tekstu Uchwały jest załącznik graficzny (nr 1) zawierający
rysunek granic parku kulturowego naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1 : 5 000
dla Wietrzychowic i w skali 1 : 1 000 dla Gaju.
§ 4. Park Kulturowy Wietrzychowice obejmuje pięć megalitycznych grobowców kujawskich
neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, istniejącej na ziemiach polskich od poł. V tyś. do pocz.
III tyś. p.n.e., znajdujących się w środkowej części działki nr 64 LP, opisanej w § 2 niniejszej
Uchwały wraz z fragmentem kompleksu leśnego w Wietrzychowicach oraz jeden grobowiec
znajdujący się na działce nr 274, oddział 6A. pododdział „z” w Gaju.
Wspomniane grobowce mają formę długich, trapezowatych w rzucie poziomym, ziemnych nasypów,
szerokich od 6,5 do 10 m w części czołowej i wysokich na ponad 2 m.
Nasypy ziemne obstawione są od czoła dużymi głazami, których dłuższa średnica wynosi do 1,5 m.
W latach 30. Oraz 60. i 70. XX wieku grobowce zostały poddane badaniom archeologicznym. W
większości z nich odkryto pochówki szkieletowe mężczyzn w komorach kamiennych, zasadniczo bez
wyposażenia. Większość grobowców posiadała w strefie czołowej tzw. komory kultowe.
Cmentarzysko w Wietrzychowicach wpisano do Rejestru Zabytków pod nr 182/103/A w
dniu 1.06. 1968 r.
Grobowiec w Gaju wpisano do Rejestru Zabytków pod nr 229/A w dniu 30.06.1987 r.
§ 5. Na terenie parku kulturowego obowiązuje zakaz prowadzenia robót budowlanych, działalności
rolniczej, hodowlanej lub usługowej, niezwiązanych z działalnością merytoryczną parku, oraz
składowanie lub magazynowanie odpadów. Zakaz dotyczy także umieszczania tablic, napisów i
innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, poza znakami drogowymi oraz
związanymi z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.
§ 6. Szczegółowe warunki ochrony wartości kulturowych, parku określi plan ochrony sporządzony
przez Burmistrza miasta i gminy w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w
zakresie ochrony środowiska przyrodniczego z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
§ 7. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy
Wietrzychowice” zostanie utworzona jednostka organizacyjna do zarządzania parkiem lub komórka
w obrębie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica Kujawska.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
w Izbicy Kujawskiej
Graczyk Bogdan

Według otrzymanego w 2008 r. przez MGOK zaświadczenia z Wydziału Geodezji Starostwa
Powiatowego we Włocławku, działki oznaczone numerami 64 LP i 1/3 L stanowią obecnie
dz. Nr 97 o pow. 37,65 ha.
Inne akta prawne:
Uchwała Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 127, s.6261-6262, numer pozycji:1883, strona:
6261-6262.
Data ogłoszenia: 2006-09-29
Jednolity identyfikator: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/index.php
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9. Obszar Parku Kulturowego Wietrzychowice - granice i struktura przestrzenna.
Teren Parku Kulturowego Wietrzychowice opiera się na czytelnych elementach identyfikujących dwa
obszary PKW z przebiegiem granic, z drogami, ciekami wodnymi, strefami ochrony konserwatorskiej
czy z ukształtowaniem terenu.
Lokalizacja obszarów wchodzących w skład Parku Kulturowego Wietrzychowice na terenie
GMINY IZBICA KUJAWSKA

PKW – Park Kulturowy Wietrzychowice.
Obszary wchodzące w skład Parku Kulturowego Wietrzychowice:
A
- Wietrzychowice
B
- Gaj
(Mapa z obszarami wchodzącymi w skład Parku Kulturowego Wietrzychowice – załącznik nr 1)

Plan zawiera mapy lokalizujące PKW w odniesieniu do Izbicy Kujawskiej, na wschód - obszar A, w
Wietrzychowicach, a na południe – mniejszy obszar B w Gaju. Granice PKW wraz z otuliną
wyznaczają drogi lokalne, akweny, cieki wodne i rowy melioracyjne. Oba obszary znajdują się a
administracji Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Koło w Gaju. Oprócz prezentacji zasobów i
walorów krajobrazowych i środowiskowych (przyrodniczych) przy wdrażaniu planu ochrony PKW
istotną pomocą są zalecenia i sposoby działania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz dokonywania zmian w tym planie wraz z ochroną
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 na tym etapie jest scharakteryzowanie wzajemnych
relacji (również społeczno-gospodarczych), w lokalnym krajobrazie dotyczącym obiektów, miejsc i
terenów wchodzących w skład parku.
Ważnymi zagadnieniami są szeroko pojęte kwestie w dominacji, współbrzmienia, zrównoważenia czy
dysharmonii obiektów infrastruktury (np. nowe i remontowane, napowietrzne energetyczne sieci
przesyłowe, elektrownie wiatrowe, budynki związane z produkcją rolną, czy drogi).

20

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE

Obecnie dużym zagrożeniem w krajobrazie Kujaw są montowane na terenie województwa i kraju
liczne, mocno dominujące w otwartej przestrzeni elektrownie wiatrowe oraz wznoszone (tymczasowe
i stałe) dysharmonizujące przestrzeń kulturowo-krajobrazową obiekty wielkokubaturowe i linie
przesyłowe, a także maszty – nadajniki sieci telefonii komórkowej. Nieodzowne jest więc
systematyczne aktualizowanie (monitorowanie) i pozyskiwanie niezbędnych informacji z określonych
instytucji czy urzędów (np. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
Jak wspomniano Park Kulturowy Wietrzychowice zawiera dwa odrębne obszary zlokalizowane w
dwóch różnych miejscach na terenie gm. Izbica Kujawska. Większy teren PKW z 5 grobowcami
zlokalizowany jest na wschód od Izbicy Kujawskiej (ok. 7,5 km w linii prostej), w rejonie wsi
Wietrzychowice (A), a drugi mniejszy na południe od Izbicy Kuj. (ok. 4 km), z jednym grobowcem
we wsi Gaj (B). Oba tereny należą do Nadleśnictwa Koło w Gaju.
Leśny obszar PKW w Wietrzychowicach (A) o pow. 37, 65 ha położony jest na północ od drogi
krajowej nr 269 (Izbica Kujawska–Kowal), z dogodnym dojazdem oznakowaną lokalną drogą
asfaltową we wsi Błenna. Mniejszy teren (B) o pow. 0,08 ha, położony jest na wschód od drogi
krajowej nr 270 (Izbica Kujawska-Koło), za wsią Świętosławice z dojazdem lokalną drogą ok. 700 m
w kierunku wschodnim, w stronę wsi Gaj (Nadleśnictwo Koło w Gaju) po zachodniej stronie od Jez.
Długiego.

9.1. Obszar (A) PKW - Wietrzychowice.

Obszar PKW - Wietrzychowice zdjęcie lotnicze (źródło: http//geoportal.gov.pl).
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SKALA 1 : 10 000
PKW – Wietrzychowice

9.2. Obszar (B) PKW - Gaj.

Lokalizacja obszaru z grobowcem we wsi Gaj.
Na polu centralnie zlokalizowany mały zadrzewiony prostokątny obszar – 1 grobowiec.
Fot. lotnicze (źródło: http//geoportal.gov.pl).
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SKALA 1: 5000
Gaj - działka nr 274 w obrębie ewidencyjnym Świętosławie, oddział 6A, pododdział - z, z
zaznaczonym powyżej na czarno 1 grobowcem (0,08 ha).

10. Wietrzychowice (A) – PKW stan obecny, charakterystyka, lokalizacja.
Obszar Parku Kulturowego Wietrzychowice (A) zlokalizowany jest na wschód od Izbicy Kujawskiej.
Dojazd do Wietrzychowic od Włocławka drogą nr 270 do Izbicy Kujawskiej i kolejną nr 269 do
miejscowości Błenna (kierunek Kowal). W Błennej po lewej stronie, za kościołem jest oznakowana
lokalna droga prowadząca przez wieś Śmieły, a po przejechaniu ok. 3 km docieramy w rejon Parku
Kulturowego Wietrzychowice.

Widok w kier. pn.-zach. na obszar PKW

W przeważającej części granice PKW określa ściana lasu (w większości drzewostan liściasty), za
wyjątkiem ok. 500 m odcinka północno-zachodniego (tj. ok. 500 m), z lokalną strugą tworzącą dwa
małe jeziorka. Po jej południowo-wschodniej stronie, w kilkunastometrowym oddaleniu znajduje się
cmentarzysko 5 megalitycznych grobowców kujawskich.

Małe rozlewiska – fragment północno-zachodniej granicy PKW.
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Stronę południowo-zachodnią kompleksu leśnego przecina lokalna droga, ze wsi Śmieły do
Wietrzychowic, której wschodnia krawędź jest granicą PKW. Po przeciwległej stronie drogi znajduje
się wydzielone i oznakowane miejsce do parkowania z tablicami informacyjnymi. W południowozachodniej części PKW została oznakowana i wytyczona trasa spacerowa, która umożliwia dojście w
rejon modrzewia europejskiego, a następnie w kierunku północno-wschodnim, w strefę z 5
grobowcami.

Wszystkie grobowce posiadają zróżnicowane wymiary, o osi wzdłużnej zbliżonej do układu płn. – płd.
Czoła grobowców zwrócone są w stronę południowo-wschodnią, a ich z tylna (płn.), niższa część jest
wygięta w stronę zachodnią. Część czołowe grobowców, znacznie szersze i wyższe od końcowych,
odcinków posiadają obstawę z dużych głazów narzutowych (czoła, naroża i przednie boki) oraz z
kamieni o różnej wielkości. Wielkość grobowców zmniejsza się i obniża w kierunku od północno zachodnim. Przed kolejnymi grobowcami (w kolejności 1,2,3,5 i 4) zostały umieszczone tablice
informacyjne z historią i przebiegiem odkryć oraz ich rekonstrukcją. Po stronie południowowschodniej, przed grobowcem nr 5 znajduje się mała, drewniana wieża widokowa. Od tej też strony
została wytyczona alejka, w kierunku pd. wsch., w stronę wydzielonego obszaru tj. miejsca
odpoczynku. Z rejonu najmniejszego grobowca nr 4 wytyczoną trasa spacerową przez obszar
wielopokoleniowego drzewostanu, w kierunku północnym można dojść dwóch małych jeziorek i
strugi. Trasa spacerowa w tej części PKW umożliwia dojście do wspomnianego wcześniej obszaru z
modrzewiem europejskim. Od tej też strony możliwe dojście do kolejnych grobowców, w rejon ich
końcowych, niższych odcinków. Zapoznanie się z wielkością kolejnych grobowców jest możliwe dzięki
wytyczonym ścieżkom wokół nich. W ciągu wytyczonych tras Nadleśnictwo Koło umieściło alejek i
tablice informacyjne o faunie i florze tego terenu.

10.1. Wietrzychowice (A) - zasoby kulturowe - wykaz grobów (fot. opisy).
Wymiary 5 grobowców po rekonstrukcji podano według pomiarów z października 2010 r. w pierwszej
kolejności, z prac badawczych i rekonstrukcyjnych w nawiasie.

Grobowiec Nr 1
Zbadany i zrekonstruowany w 1967 r. przez prof. K. Jażdżewskiego,
oraz S. Majdajskiego.
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Dane podstawowe: długość grobowca 73,40 m, szerokość czoła: 9,70 m.
(długość grobowca: 76 m, szerokość czoła: 10 m.)
Czoło złożone z 7 dużych głazów, przerwane w części środkowej, w tym miejscu prawdopodobnie
wejście do drewnianej komory grobowca. Nie zachowały się szczątki szkieletu ani pozostałości
wyposażenia.
Dane szczegółowe: Grobowiec Nr 1 ma kształt wydłużonego trójkąta o nieregularnych
krawędziach. Czoło skierowane jest na południowy-wschód i złożone z 7 dużych głazów oraz wielu
mniejszych kamieni, wypełniających szczeliny.
W części środkowej grobowca znajduje się przerwa, będąca prawdopodobnie wejściem do
drewnianej komory kultowej. Wewnątrz znaleziono dwa niezależne kamienne bruki, co pozwala
wysnuć hipotezę, że w grobowcu pochowano dwóch zmarłych. Nie zachowały się szczątki kostne, ani
żadne przedmioty towarzyszące pochowanym. W kolejnych warstwach nasypu grobowca i poza jego
obstawą znaleziono liczne, zabytkowe artefakty, między innymi: pozostałości glinianych naczyń,
część przęślika, krzemienne narzędzia. Również natrafiono na liczne węgielki drzewne, fragmenty
polepy oraz fragmenty kości zwierzęcych.

Grobowiec Nr 2
Zbadany i zrekonstruowany w 1968 r. przez prof. K. Jażdżewskiego
oraz S. Madajskiego.

Dane podstawowe: długość grobowca: 93 m, szerokość czoła: 9 m
Najbardziej wysunięty na południowy wschód z całego zespołu 5 grobowców.
Wewnątrz odkryto szkielet mężczyzny (zmarły w wieku ok. 50 lat), ułożony bezpośrednio na ziemi w
pozycji wyprostowanej wzdłuż osi podłużnej grobowca, z głową skierowaną na północny zachód.
Brak przy nim wyposażenia.
Dane szczegółowe:
Grobowiec Nr 2 ma kształt wydłużonego trójkąta o nieregularnych krawędziach. Czoło grobowca
skierowane jest na południowy wschód. Wewnątrz umieszczono jeden grób, nie wydzielony żadną
konstrukcją. Zmarłego mężczyznę w wieku około 50 lat ułożono bezpośrednio na ziemi, nie
wyposażając w żadne dary ani przedmioty. W kolejnych warstwach nasypu grobowca znaleziono
około 200 zabytkowych artefaktów, między innymi: fragmenty ceramiki, narzędzia krzemienne i
krzemienie. W nasypie ziemnym natrafiono na liczne węgle drzewne oraz długą kość ptaka.

Grobowiec Nr 3
(zbadany i zrekonstruowany w 1934 r. przez dr K. Jażdżewskiego i S. Madajskiego, ówczesnych
pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie).
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Dane podstawowe: (długość grobowca: 114,5 m, szerokość czoła: 10,5 m.)
długość grobowca: (115 m, szerokość czoła 10 m), wysokość głazów w czole 1,50 m.
Czoło przerwane w części środkowej, między głazami, w tym miejscu prawdopodobnie wejście do
drewnianej komory grobowca W najszerszej części, pośrodku, w kamiennej skrzyni, złożonej z
wielkich głazów, znaleziono wyprostowany szkielet, a przy nim krzemienny nóż.
Obok znajdował się drugi grób, mniejszy i mniej starannie skonstruowany, który zawierał leżący na
wznak szkielet, bez wyposażenia.
Dane szczegółowe:
Grobowiec Nr 3 ma kształt wydłużonego trójkąta, o nieregularnych krawędziach. Czoło grobowca
skierowane jest na południowy-wschód. To największy obiekt w zespole wydzielonego cmentarzyska.
Grobowiec wzniesiono z ośmiu wielkich (do 1,5 m wys.) głazów, a szczeliny między nimi wypełniono
mniejszymi kamieniami. Przerwa między głazami, pośrodku obstawy czołowej, stanowiła
prawdopodobnie wejście do drewnianej komory kultowej. Przedpole wejścia oraz wejście wysypane
były drobnymi kamieniami. Wewnątrz znajdowały się dwa pojedyncze groby. Pierwszy z nich - grób
centralny (usytuowany na wprost wejścia, w odległości ok. 2 m od czoła grobowca) to starannie
wzniesiona z dużych kamieni prostokątna obstawa. W grobowcu znajdował się ułożony w pozycji
wyprostowanej szkielet mężczyzny, wyposażony w krzemienny nóż typu skrobacz. Zmarłego ułożono
na wznak bezpośrednio na ziemi, z głową skierowaną ku wierzchołkowi grobowca.
Drugi z nich – grób mniejszy i mniej starannie wykonany, zawierał wyprostowany szkielet, ułożony
analogicznie (w tej samej pozycji i w tym samym kierunku) co szkielet z grobu centralnego. Przy
zmarłym nie znaleziono żadnego wyposażenia. Przy grobach i bezpośrednio nad nimi zlokalizowano
zbiór fragmentów naczyń, narzędzi krzemiennych oraz połupane kości ludzkie i zwierzęce zmieszane
z węglem drzewnym.
W kolejnych warstwach nasypu, natrafiono na topór kamienny (dł. 19,5 cm, szer. 8,5, wys. 7 cm),
fragmenty naczyń, gliniany przęślik o kolistym kształcie, liczne wyroby z krzemienia.

Grobowiec Nr 4
(zbadany i zrekonstruowany w 1969 r. przez prof. K. Jażdżewskiego i S. Madajskiego)

Dane podstawowe: długość grobowca: 30 m, szerokość czoła: 7,40 m.
(długość grobowca: ok. 30 m, szerokość czoła 6,5 m). Wewnątrz znajdował się szkielet mężczyzny
zmarłego w wieku ok. 30 lat, ułożony na wznak bezpośrednio na piasku, bez wyposażenia.
Dane szczegółowe:
Grobowiec Nr 4 ma kształt wydłużonego trójkąta o nieregularnych krawędziach, znajdująca się
wewnątrz grobowca kamienna obstawa zachowała się tylko w części czołowej i bocznej.
Zrekonstruowano ją w 1969 r. na podstawie zarysu rowów (niestety, brak śladów po usuniętych
głazach nie pozwala ustalić czy analogicznie jak pozostałe grobowiec posiadał przerwę pośrodku
obstawy czołowej).
Wewnątrz grobowca odkryto nieregularny ślad o obrysie rombu, wyróżniający się brązowym
zabarwieniem w porównaniu z jaśniejszym piaskiem. Przy jednym z jego boków znaleziono fragment
czaszki wraz z dolną uzębioną szczęką. Inne kości nie zachowały się. Zmarły ułożony był na wznak,
bezpośrednio na piasku. Z przeprowadzonych badań antropologicznych wynika, że znalezione kości
należały do mężczyzny w wieku ok. 30 lat. Być może przyczyną zgonu były powikłania po
przewlekłym zapaleniu ucha wewnętrznego. Przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów.
Z kolejnych warstw nasypu grobowca wydobyto około 40 bardzo małych skorup glinianych naczyń,
fragmenty polepy, węgle drzewne oraz wiór z krzemienia w kolorze ciemnobrązowym.
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Grobowiec Nr 5.
(zbadany i zrekonstruowany w 1968 r. przez prof. K. Jażdżewskiego i S. Madajskiego)

Dane podstawowe: długość grobowca: 47 m, szerokość czoła 7,5 m. W czole grobowca brak głazu
środkowego co świadczy o istnieniu wejścia do komory grobowej.
Komora grobowa: (o wym. 3,75 m na 3 m, głębokość 30 cm poniżej pierwotnego poziomu)
zawierała dwa pochówki mężczyzn zmarłych w wieku ok. 50 lat i ok. 35 lat, ze śladami trepanacji
czaszki. Ułożeni zostali z głowami na północny zachód. Przy głowie jednego z mężczyzn ułożono
kamień.
Dane szczegółowe:
Grobowiec Nr 5 ma kształt wydłużonego trójkąta o nieregularnych krawędziach. Jego oś podłużna
przebiega z południowego-wschodu na północny-zachód. Przerwa między głazami, pośrodku obstawy
czołowej, stanowiła prawdopodobnie wejście do komory kultowej. Pochowano w niej dwóch
mężczyzn. U pierwszego z nich (wiek ok. 35 lat) ślady na czaszce wskazują, że mężczyzna podany
był kilkakrotnie trepanacji czaszki. Być może zabiegi te związane były z gruźliczymi przerzutami do
mózgu? U drugiego (wiek ok. 50 lat) również stwierdzono ślady operacji czaszki. Obaj mężczyźni
ułożeni zostali w odległości ok. 1 metra od siebie na piasku, z głowami skierowanymi na północny
zachód. Przy głowie jednego z nich znajdował się kamień wapienny.
W kolejnych warstwach nasypu grobowca oprócz licznych fragmentów naczyń ceramicznych (ponad
100) wydobyto kawałki polepy oraz gałkę buławy z granitu.

11. Gaj (B) – PKW stan obecny, charakterystyka, lokalizacja, zasoby.
W skład Parku Kulturowego Wietrzychowice wchodzi również drugi, mniejszy obszar o pow. 0,08 ha,
we wsi Gaj położony na południe od Izbicy Kujawskiej (ok. 5 km), za miejscowością Świętosławice,
po wschodniej stronie drogi 270 (Włocławek – Koło).
Wydzielona działka z grobowcem położona jest w bliskiej odległości od zabudowań Nadleśnictwa Koło
w Gaju. Na rozległym obszarze rolnym, centralnie wyróżnia się małe, wydłużone zadrzewienie
otaczające zachowany w połowie, jeden z największych grobowców na tym obszarze (w układzie
wschód-zachód). Czoło grobowca skierowane jest ku wschodowi. Bezpośrednie dojście w rejon
grobowca prowadzi od lokalnej, utwardzonej drogi od zabudowań nadleśnictwa i dalej poprzez rolne
pole (zalecane jest wytyczenie dogodnego dojścia).
Grobowiec w Gaju wpisany został do rejestru zabytków w dniu 30 czerwca 1987 r. pod nr 229/A.
Działka objęta jest strefą ochrony archeologicznej.
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SKALA 1 : 10 000
Lokalizacja grobowca we wsi Gaj
na południe od Izbicy Kujawskiej.

Działka ewidencyjna nr 274 obręb Świętosławice, fragment działu VII, oddział 6A, pododdział „z" o
pow. 0,08 ha zawiera jeden grobowiec, którego czoło skierowane jest ku wschodowi, w stronę
pobliskiego J. Długiego

SKALA 1 : 5 000
GAJ - obrys zielony – otulina
obrys czerwony - grobowiec
Lokalizacja obszaru z grobowcem we wsi Gaj – fragment mapy.

Za miejscowością Świętosławice, po prawej stronie drogi nr 270 czytelny kierunkowskaz z
oznaczeniem Parku Kulturowego i przejazd drogą lokalną, w kierunku wschodnim, w stronę wsi Gaj
– zachodnia strona linii brzegowej Jeziora Długiego. W bliskiej odległości od brzegu J. Długiego, na
otwartej, rolnej przestrzeni mały zadrzewiony obszar – działka nr 274 – oddział 6A, z grobowcem w
układzie wschód-zachód. Czoło grobowca skierowane w stronę wschodnią o szerokości 10,5 m i
długości ok. 70 m.
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W czole grobowca odkryto fragmenty komory ze śladami spalonej drewnianej konstrukcji sumikowołątkowej o wymiarach 5m x 4,4 m. Pierwotnie grobowiec miał długość ok. 150 m. W momencie
odkrycia go przez Stanisława Madajskiego w 1936 r. mierzył ok. 70 m. We wnętrzu znaleziono także
fragmenty ceramiki i narzędzia krzemienne. Analiza surowca z jakiego zostały wykonane wskazała
na pochodzenie z Wołynia. Podczas prac w pobliżu obecnego grobowca (równolegle, po południowej
stronie) odkryto ślady drugiego, którego kamienie wykorzystano przy budowie pobliskiego
nadleśnictwa (rys. poniżej).

Dokładne prace archeologiczne w Gaju realizowane były na początku lat 50. XX w. przez
późniejszego profesora Waldemara Chmielewskiego – ucznia prof. K. Jażdżewskiego. Po zbadaniu
grobowce zarówno w Wietrzychowicach, Sarnowie oraz w Gaju zostały zrekonstruowane, a w 1975 r.
przy wszystkich umieszczono tablice informacyjne.

11.1. PKW Gaj (B). Fotogramy –stan zachowania.

1.

Teren Nadleśnictwa Koło w Gaju – widok w kierunku zach.,
w stronę zadrzewionego obszaru z grobowcem.

2.

Widok ogólny w kierunku zachodnim na zadrzewiony
obszar z grobowcem.
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5.

3.

Widok od wschodu na czoło grobowca.

4.

Czoło grobowca z tablicą informacyjną.

Tablica informacyjna przed czołem grobowca.

6.

Południowy bok grobowca.
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7. Widok w kierunku zachodnim, górna partia grobowca.

8. Tylne północno-zachodnie naroże grobowca.

9. Górna partia czoła grobowca-widok w kierunku wschodnim.

10. Widok w kierunku wschodnim na budynek
Nadleśnictwa Koło w Gaju.
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12. Zadania i funkcje Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice.
A. Plan ochrony parku kulturowego jest dokumentem wewnętrznym gminy, o randze aktu
prawnego, (np. w formie załącznika do uchwały Rady Gminy) i zawiera określone
ustalenia przydatne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
B. Plan służy realizacji celów ochrony parku kulturowego zarówno w odniesieniu do
zasobów krajobrazowych objętych ochroną (zagospodarowania terenu) oraz działań i
procesów tam zachodzących. Jest nośnikiem wytycznych służących celowym i
przemyślanym działaniom związanym z zarządzaniem parkiem.
Plan ochrony parku kulturowego jest niezbędny, by podjąć społeczne i konserwatorskie inicjatywy
tak, aby mogły być one w sposób odpowiedzialny wdrażane przy systematycznym doskonaleniu
proponowanych sposobów i zakresów działań.
Celem Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice jest wprowadzenie wytycznych dla działań
związanych z formami ochrony i opieki nad całym obszarem PKW, w oparciu o prezentację zasobów
kulturowych oraz walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Do takich działań należy m.in.
gromadzenie studiów, dokumentacji konserwatorskiej i inwentaryzacyjnej oraz innych opracowań
związanych z zasobami Parku Kulturowego Wietrzychowice.
Renowacja i dbałość o dziedzictwo kulturowe Parku Kulturowego Wietrzychowice, pierwszego na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego parku kulturowego, a trzeciego w regionie kujawskopomorskim jest ważnym wyzwaniem, przed którym stają lokalne władze i organizacje pozarządowe.

13. Stanowiska AZP - strefa ochronna Parku Kulturowego Wietrzychowice (A) –
otulina - O.
Podstawowymi zasobami Parku Kulturowego Wietrzychowice jest grupa 5 grobowców kujawskich
tzw. megalitycznych w miejscowości Wietrzychowice w gm. Izbica Kujawska, wpisanych do rejestru
zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 01 czerwca 1968 r. (l.dz.
KL.III-680/10768), nr rejestru zabytków d. woj. włocławskiego 182/103/A, wpisane do księgi
rejestru zabytków archeologicznych województwa kujawsko-pomorskiego pod numerem C/69.
Jesienią 2008 r. oraz na wiosnę i w jesieni 2009 r. zespół pracowników Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi pod kierunkiem dr Piotra Papiernika przeprowadził archeologiczne badania
powierzchniowe w strefie ochronnej (otulinie) Parku Kulturowego Wietrzychowice, na obszarze AZP
52-46. Szczególną uwagę zwrócono na ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. W rezultacie
odkryto 13 nowych stanowisk archeologicznych. Zewidencjonowano 3 osady oraz 5 innych śladów
osadniczych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie grobowców kujawskich.
Autor sprawozdania – dr Piotr Papiernik zwraca szczególną uwagę na odkrycie w Osieczu Małym. Na
powierzchni ok. 2 ha, wzdłuż wschodniej krawędzi lasu wietrzychowickiego (stanowisko nr 8)
natrafiono na liczne znaleziska z dużej osady neolitycznej, przypuszczalnie związanej z pobliskimi
grobowcami kujawskimi. Potwierdzeniem jest tabela autora z wykazem inwentarza materiałów
zabytkowych. Ponadto odnotowano kilka stanowisk (4 stanowiska) po południowej stronie lasu.
Sprawozdanie zawiera również dodatkowe informacje o osadnictwie prahistorycznym i
wczesnohistorycznym, oraz zagrożenia dla przebadanego obszaru związanego z gospodarką rolną
(głęboka orka niszcząca obiekty archeologiczne).
Przeprowadzone archeologiczne badania powierzchniowe w strefie ochronnej Parku Kulturowego
Wietrzychowice przez zespół pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
stwarzają podstawy do dalszych, szerszych prac badawczych nad kulturą pucharów lejkowatych na
całym obszarze Parku Kulturowego Wietrzychowice wraz z strefą ochronną.
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Najważniejsze stanowiska archeologiczne na terenie następujących gmin:
Gmina Boniewo:
Osiecz Mały - 3 stanowiska, nr 8 – 2 osady (kultura pucharów lejkowatych - KPL i kultura
trzciniecka – KT), nr 9 – ślad osadniczy (kultura pucharów lejkowatych - KLP, osada kultura
trzciniecka – KT, nr 10 - punkt osadniczy (kultura pucharów lejkowatych – KPL).
Gmina Izbica Kujawska:
Wietrzychowice - 3 stanowiska, nr 5 – punk osadniczy (kultura pucharów lejkowatych – KPL) i
ślad osadniczy (kultura łużycka – KŁ), nr 6 – punkt osadniczy (kultura pucharów lejkowatych –
KPL), nr 7 – obozowisko? osada (kultura łużycka – KŁ).
Śmieły – 5 stanowisk, nr 1 – osada (kultura pucharów lejkowatych – KPL), osada? kultura
trzciniecka - KT, cmentarzysko (kultura łużycka – KŁ), nr 5 – osada (kultura pucharów lejkowatych
– KPL), osada KŁ, nr 6 – ślad osadniczy (kultura łużycka – KŁ), nr 7 – punkt osadniczy (kultura
pucharów lejkowatych – KPL), nr 8 – punkt osadniczy (epoka kamienia – EK),

14. Środowisko przyrodnicze - charakterystyka Gminy Izbica Kujawska (fot).
Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Izbica Kujawska położona jest na obszarze Pojezierza
Kujawskiego. Ukształtowanie powierzchni określają liczne wzniesienia i formy rynnowe, będące
efektem ostatniego zlodowacenia. Ciekawa rzeźba terenu oraz obecność kilku jezior stanowi tu
istotne walory krajobrazowe.
Kujawy charakteryzują się najniższym stopniem zalesienia ok. 4,2 % co jest konsekwencją
urodzajności gleb i ich wykorzystaniem przez rolnictwo.
Klimat jest przejściowy pomiędzy chłodniejszym i wilgotniejszym Polski północnej, a cieplejszym i
suchszym w bliższym obszarze Polski środkowej. Na tym terenie odnotowuje się najniższą roczną
sumę opadów w kraju 580-450 mm, co od kilkudziesięciu lat powoduje stopniowe stepowienie
Kujaw.
Największą atrakcją przyrodniczą gminy Izbica Kujawska jest Jezioro Długie-Modzerowskie. Ma ono
powierzchnię 231,70 ha i długość 5,4 km, szerokość 100-750 m. Brzegi środkowej części jeziora
porasta mieszany las. W związku z występującymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, a także
tym, że jezioro i zlewnia stanowi teren źródlany Noteci, obszar został objęty strefą chronionego
krajobrazu.
Przy analizie obszaru na którym zlokalizowany jest Park Kulturowy Wietrzychowice należy w
szerokim kontekście przeobrażeń historyczno-środowiskowych uwzględnić istotny aspekt akwenów i
cieków wodnych, które sprzyjały osadnictwu kultur neolitycznych. Obecna sieć wodna tej części
Kujaw, z najważniejszymi rzekami tj.: Zgłowiączką i Sarnówką wraz z mniejszymi tworzy mocno
rozbudowany system małych dopływów wodnych.
Największą rzeką Pojezierza Kujawskiego jest Zgłowiączka będąca lewobrzeżnym dopływem Wisły,
która wraz z Kanałem Głuszyńskim ma długość 79 km. Powierzchnia dorzecza Zgłowiączki wynosi
1.495,6 km². Najważniejszymi jej dopływami są: Sarnówka (Niwka), Chodeczka, Lubieńka i Kanał
Bachorze. Rzeka Sarnówka (Niwka) będąca prawobocznym dopływem Zgłowiączki posiada całkowitą
długość 24,1 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 117,3 km². Zlewnia Sarnówki charakteryzuje
się znaczą deniwelacją terenu, z dużą ilością obszarów bagiennych, które przeplatają jeziora:
Chotelskie, Kamieniec i Chalno Południowe.
W kontekście kulturowym tj. znaczeniu wody w życiu społeczeństw neolitycznych obszar ten jest
szczególnie interesujący. Mały stopień zurbanizowania, z umiarkowaną infrastrukturą komunikacyjną
korzystnie wpłynął na zachowanie cieków wodnych wraz z jeziorami (jeziorkami).
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Te charakterystyczne cechy są szczególnie widoczne w strefie samego Parku Kulturowego
Wietrzychowice i w jego najbliższym otoczeniu (J. Karaśnia). Jednak istotnym problemem
środowiskowym (wodnym) tego obszaru jest wspomniane wcześniej stepowienie Kujaw.

1.Południowo-wschodni skraj kompleksu leśnego PKW.

2. Ścieżka wzdłuż płd.-wsch. krawędzi kompleksu leśnego PKW.

3.Ścieżka w południowej części kompleksu leśnego.
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1. Fragment kompleksu leśnego
z wydzielonym terenem
na miejsce odpoczynek.

2. Środkowa część kompleksu leśnego
tzw. ostoja spokoju.

6. Drzewostan we wsch. części kompleksu leśnego
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7.Część północno wschodnia kompleksu leśnego ze ścieżką przyrodniczą.

8.Drzewostan w płn. części kompleksu leśnego PKW.

15. Strefy i polityka ochronna PKW.
Jednolita i ukierunkowana polityka zawierająca działania ochronne zwiększa skuteczność realizacji
zadań związanych z funkcjonowaniem Parkiem Kulturowym Wietrzychowice. W związku z tym, w
planie wyznaczone zostały dla dwóch obszarów tj. A i B strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy
ochrony krajobrazowej wraz z otuliną.
W planie zawarto następujące strefy:
Strefa I ochrony konserwatorskiej – teren objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Obszar
obejmujący historyczny, czytelny układ przestrzenny, wyróżniający się wartością i wysokim
stopniem zachowania historycznie ukształtowanej struktury. Odnosi się do obiektów i obszarów o
zachowanej, czytelnej formie i treści kulturowej, wymagających zabiegów konserwatorskich, która
jest wyłączona spod gospodarki leśnej, a wszelkie działania powinny być podporządkowane
zachowaniu,
utrwaleniu
i
wyeksponowaniu
walorów
historycznych,
kompozycyjnych
i
krajobrazowych obiektów oraz obszarów.
Do strefy I obowiązują przepisy prawa dotyczące opieki i ochrony zabytków, a wszelkie działania
wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegaturą we
Włocławku.
Muszą być one prowadzone zgodnie z pragmatyką konserwatorską i w oparciu o przepisy prawa
dotyczące opieki i ochrony zabytków, na zasadach obowiązujących przy obiektach i obszarach
wpisanych do rejestru zabytków.
Do strefy tej należy wpisany do rejestru zabytków zespół 5 grobowców megalitycznych w
Wietrzychowicach i 1 grobowiec w Gaju.
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Strefa II ochrony krajobrazowej dotyczy wyłącznie części PKW w miejscowości Wietrzychowice i
obejmuje obszary o przewadze walorów naturalnych, widokowych, przyrodniczych nad kulturowymi.
Dotyczy obszarów o kluczowym znaczeniu dla zachowania walorów widokowych i poznawczych
terenu Parku Kulturowego Wietrzychowice oraz pełniących istotną rolę w panoramie wymagających
zabiegów pielęgnacyjnych i uprawy (w zakresie pielęgnacji zieleni, gospodarki leśnej lub rolnej).
Wszelkie działania należy podporządkować przywróceniu, zachowaniu, utrwaleniu i wyeksponowaniu
walorów krajobrazowo-przyrodniczych, zgodnie z pragmatyką ochrony przyrody. W strefie tej
istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia obiektów o walorach zabytków archeologicznych,
powiązanych czasowo i funkcjonalnie z grobowcami megalitycznymi.
Strefa III – znajduje się poza terenem Parku Kulturowego, stanowi otulinę PKW i obejmuje obszary
otuliny wsi Wietrzychowice i Gaj, gdzie istotną rolę odgrywa dotychczasowy sposób
zagospodarowania przestrzennego i funkcjonalnego: otwarte tereny rolne z naturalnymi
zadrzewieniami i zabudową związaną z rolnictwem, przy czym wysokość tej zabudowy jest
ograniczona.

15.1. Strefy – wytyczne.
Określone granice Parku Kulturowego i jego obszar (A i B) umożliwiają precyzyjną i konieczną
aktualizację zapisów do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Izbica Kujawska”, jak i do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy
tworzeniu których gmina ma obowiązek uwzględnienia warunków konserwatora.
We wsi Gaj poza małym obszarem PKW, na terenie otuliny (O) zlokalizowane są budynki
Nadleśnictwa Koło ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazane są na tym terenie badania
AZP jak i monitorowanie działalności rolniczej.
Nieodzowna jest ścisła współpraca Gminy Izbica Kujawska z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem
Koło w Gaju obecnie jak i docelowo po powołaniu jednostki zarządzającej PKW oraz z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków Delegaturą we Włocławku.
Obszar Parku Kulturowego Wietrzychowice
W Wietrzychowicach i Gaju gm. Izbica Kujawska
ob. działka nr 97:
A – Wietrzychowice – działka 97 o pow. 37,65 ha
B – Gaj – działka 274 obręb ewid. Świętosławice o pow. 0,08 ha
O - otulina
L.p. L..
Obszar-miejscowość
Strefy
1.

A - Wietrzychowice

I –obszar 5 grobowców oddział 1A
pododdział j

II – obszar – oddział 1A
pododdziały: a, b, c, d, f, g, h, i, k,
l, m,

2.

O

III – obszar otuliny wokół A

B - Gaj

I - obszar - oddział 6A
pododdział z
II ---------------------------

O

III - obszar otuliny wokół B
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Wytyczne dla strefy I ( dwa obszary) – w obszarze A – teren z 5 grobowcami w
Wietrzychowicach i obszar B (1 grobowiec) w Gaju objętymi wpisem do rejestru zabytków.

Wytyczne dla strefy I:
1. Wskazuje się na konieczność zachowania trwałych wartości obiektów zabytkowych jakimi są:
- lokalizacja grobowców względem siebie,
- budowa, konstrukcja, materiał budulca, wygląd zewnętrzny grobowców, ukształtowanie terenu,
- utrzymanie powierzchni grobowców i terenu bezpośrednio do nich przylegającego jako obszaru
niezalesionego.
2. Obszar wyłączony jest spod wszelkiej działalności naruszającej stan zachowania obiektów
zabytkowych, w tym spod gospodarki leśnej, z wyjątkiem działań związanych z usuwaniem zagrożeń
dla turystów.
3. Zakaz wprowadzania zabudowy stałej i tymczasowej.
4. Zakaz wygrodzeń.
5. Zakaz umieszczania reklam w jakiejkolwiek postaci i rozwiązaniu technicznym.
6. Zaleca się opracowanie projektu zagospodarowania terenu strefy I uwzględniającego:
• wprowadzenie małej architektury,
• wprowadzeniu systemu elementów informacyjnych.
W strefie I obowiązują ustalenia wynikające z art. 17 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a działania związane z zagospodarowaniem
zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem określają zapisy w rozdz. 3 art. 25 w/w
Ustawy.

Wytyczne dla strefy II - obszaru PKW A obowiązującej wyłącznie dla granic we wsi
Wietrzychowice:
1. Wskazane jest sporządzenie planu zagospodarowania strefy II jak powyżej w pkt. 5.
2. Utrzymanie obecnego charakteru PKW wraz z ekspozycją walorów krajobrazowych i
przyrodniczych.
3. Zakazuje się wprowadzania obiektów nie związanych z funkcją PKW.
4. Prace konserwatorskie i inne zmiany na terenie PKW (m.in.: dokumentacje projektowe np.
związane z ciekami wodnymi i zbiornikami) - na wniosek właściciela Wojewódzki Konserwator
Zabytków wydaje pozwolenia i zalecenia konserwatorskie z zakresem dopuszczalnych zmian (Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozdz. 3 art. 27 i 36).
5. W poddziałach a, b, c, d i, g, h, i, m, l – z uwagi na możliwość zlokalizowania nowych stanowisk
archeologicznych postuluje się archeologiczne badania powierzchniowe lub sondażowe.
6. Organizacja i zachowanie przyrodniczych i kulturowo-krajobrazowych tras turystycznodydaktycznych wraz z utrzymaniem naturalnego charakteru nawierzchni leśnych ciągów
komunikacyjnych oraz parkingów.
7. Wprowadzenie dla całego obszaru PKW kompleksowo zaprojektowanego jednolitego systemu
elementów tzw. „małej architektury” służącej funkcjom dydaktycznym, informacyjnym oraz obsłudze
ruchu turystycznego przy zachowaniu porządku i bezpieczeństwa turystów.
8. W ramach jednej z podstawowych form działalności PKW – festyny archeologiczne możliwa jest
prezentacja życia codziennego i wierzeń ludności kultury pucharów lejkowatych jako stanowisk
tymczasowych bezpośrednio związanych z realizowanym festynem na obszarze „las modrzewiowy” pododdział l.
9. Dopuszcza się lokalizację obiektu o funkcji obsługi administracyjnej i turystycznej PKW, za
wyłączeniem gastronomii, w lokalizacji nie dokonującej zmian w walorach ekspozycyjnych obszaru
strefy I.
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10.
Zakaz umieszczania reklam – (jak wytycznych dla strefy I w pkt. 5.).
11.
Działania związane z zagospodarowaniem zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem
określają zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w rozdz.
3 art. 25.

15.2. Obszar poza strefą I i II PKW, strefa III - otulina.
Wytyczne dla strefy III, otuliny (O) wokół obszaru A i B, nie objętej wpisem do rejestru
zabytków:
1. Ochrona i ekspozycja walorów krajobrazowych Parku Kulturowego Wietrzychowice (A –
Wietrzychowice i B – Gaj).
2. Zaleca się nie wprowadzanie wielkokubaturowych (stałych i tymczasowych) obiektów
zakłócających krajobraz PKW.
3. Z uwagi na lokalizację licznych stanowisk archeologicznych w otulinie obszaru A stwierdza się też,
że na tym obszarze (oraz B - Gaj) mogą znajdować się także niezewidencjonowane stanowiska
archeologiczne.
4. Zalecane jest utrzymanie charakteru rolnego otuliny wokół obszaru B, a wszelkie inne działania z
uwagi na potencjalne istnienie nieodkrytych stanowisk archeologicznych powinny być zgłaszane w
Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu Delegaturze we Włocławku. Nieodzowne jest
przeprowadzenie na tym terenie weryfikacji powierzchniowych (AZP). Uzyskanie wymaganych
pozwoleń regulują zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, w rozdz. 3, art. 36.
5. W gospodarce leśnej zalecana jest eliminacja zieleni w celu kształtowania i utrzymania otwarć i
ekspozycji, z zastosowaniem obowiązujących procedur prawnych Lasów Państwowych –
administracji właściwej dla danego terenu (Nadleśnictwo Koło).
6. Zalecane jest ograniczenie parkowania oraz urządzania parkingów za wyjątkiem wyznaczonych
miejsc.
7. Utrzymanie i zachowanie aktualnych ciągów komunikacyjnych. Wszelkie dalsze planowane
działania np. wyznaczanie nowych tras powinny być uzgadnianie i zaopiniowane ze stosownymi
urzędami.
Z uwagi na lokalizację stanowisk archeologicznych w otulinie obszaru A i ich potencjalne istnienie
wokół obszaru B – na tych obszarach obowiązują przepisy prawa dotyczące opieki i ochrony
zabytków.

16. PKW - analiza szans i zagrożeń (SWOT).
Analiza SWOT dla Parku Kulturowego Wietrzychowice przedstawia się następująco:
Mocne strony:
 unikatowe założenie (megalityczne groby) w skali województwa i kraju,
 bieżące prace zachowawcze rewitalizacyjne (zachowawcze),
 dobre oznakowanie w dojściu do PKW w Wietrzychowicach (5 grobowców) i do Gaju, w rejon
jednego grobowca,


czytelność ścieżek turystycznych i widoczne tablice informacyjne za wyjątkiem grobowca w Gaju,

 nienaruszone walory widokowo-przestrzenne,
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Słabe strony:
 brak jednostki zarządzającej Parkiem Kulturowym Wietrzychowice,
 brak systemu zabezpieczeń obiektów i terenu PKW,
 brak bazy noclegowej w bezpośrednim sąsiedztwie PKW,
 brak niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (toalety, punkt obsługi i informacji turystycznej),
 ograniczona dostępność w nabyciu popularnej bibliografii nt PKW.

Zagrożenia:
 zniszczenia występujące w wyniku wandalizmu,
 intensywna gospodarka rolna w otulinie Wietrzychowic i Gaju,
 dokonywanie zmian krajobrazu poprzez wprowadzanie elektrowni wiatrowych.

17. Park Kulturowy Wietrzychowice - działania.
Cele i kierunki działań na obszarze PKW.
1.

Powołanie jednostki zarządzającej Parkiem Kulturowym Wietrzychowice.

2.

Określenie wniosków z aktualnej oceny stanu i kondycji środowiska kulturowego Parku
Kulturowego Wietrzychowice, w tym stanu uporządkowania terenu PKW i jego randze w
przestrzeni gminy, powiatu i województwa.

3.

Opracowanie planu zarządzania parkiem kulturowym.

4. Inwentaryzacja zasobów - obiektów kulturowych i historycznych PKW (w tym również obiektów
niezwiązanych bezpośrednio z założeniem PKW, a stanowiącymi tło kulturowe – otulinę dla dwóch
obszarów PKW) i pozyskiwanie niezbędnych dokumentacji inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych,
projektowych, planów i programów w zakresie ochrony i zagospodarowania obszaru parku przy
bieżącej współpracy z właściwymi służbami i władzami,
5.

Opracowanie kwerendy archiwalnej dla PKW (Wietrzychowice i Gaj).

6. Określenie głównych elementów składowych parku kulturowego i jego powiązań kompozycyjno –
przestrzennych, między innymi z otaczającym krajobrazem jako istotną częścią ochrony Parku
Kulturowego Wietrzychowice.
7. Charakterystyka priorytetów wartości istniejących na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice
(na podstawie wyników dotychczas prowadzonych prac badawczych oraz analiz).
8. Z uwagi na dalsze wieloletnie funkcjonowanie PKW konieczne jest sporządzenie regulaminu dla
turystów.
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17.1. Zadania jednostki zarządzającej PKW.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(rozdział 1, art. 16, pkt 4) celem realizacji zadań związanych z ochroną Parku Kulturowego
Wietrzychowice rada gminy może utworzyć jednostkę zarządzającą parkiem.
Główne zadania jednostki zarządzającej PKW:
 popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury,
 bieżący monitoring stanu środowiska kulturowego i przyrodniczego,
 inicjowanie i prowadzenie prac zabezpieczających i konserwacyjno-remontowych,
 inicjowanie i wspomaganie finansowe badań naukowych prowadzonych na terenie parku,
 działania na rzecz porządkowania stosunków własnościowych,
 działania na rzecz zagospodarowania terenów i obiektów PKW, a w tym:
- koordynacja działań, w zgodzie z ustaleniami planu ochrony,
- prowadzenie działalności edukacyjno-promocyjnej w zakresie popularyzacji wartości kulturowych i
przyrodniczych Parku Kulturowego Wietrzychowice,
- bieżąca współpraca z właściwymi jednostkami administracji rządowej, placówkami naukowymi, z
administracją samorządową oraz agendami i organizacjami pozarządowymi, których działalność
jest związana pośrednio lub bezpośrednio z celami ustanowienia Parku Kulturowego
Wietrzychowice.

18. Korzyści wynikające z funkcjonowania PKW.
1.
Kompleksowa ochrona prawna podstawowych wartości zespołu obszarów (z grobowcami)
wchodzących w skład PKW (A - Wietrzychowice i B - Gaj).
2.
Utworzenie Parku Kulturowego Wietrzychowice daje możliwość powołania zarządu parku,
koordynującego przykładowe działania:

pozyskiwania środków finansowych,

właściwego użytkowania zabytków oraz ich otoczenia,

zintegrowanej oferty kulturowej gmin (koordynacja współpracy placówek kulturalnych,
oświatowych i innych grup społecznych oraz osób fizycznych),

promocji parku kulturowego – funkcjonowanie parku kulturowego będzie miało kluczowe
znaczenie dla promocji miasta i regionu w Polsce oraz jego dziedzictwa europejskiego za granicą, dla
zwrócenia uwagi na jego atuty, pozyskania partnerów do współpracy oraz powinno być harmonijnie
wykorzystane w rozwoju turystyki i urozmaicenia oferty wypoczynkowej.
Program nawiązuje do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w
zakresie wsparcia zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego w ramach wspomagania
aktywności ekonomicznej regionów i jest również zgodny z Programem i Strategią Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19. Sposoby i zasady ochrony środowiska kulturowego PKW.
Podstawowymi celami ochrony zasobów krajobrazowych Parku Kulturowego Wietrzychowice jest
zachowanie, przywrócenie lub ukształtowanie na nowo walorów widokowych i estetycznych
krajobrazu. Nieodzowne jest zachowanie zarówno rzeźby terenu, jak i przywracanie waloru
dziedzictwa kulturowego przy zachowaniu równowagi ekologicznej.
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Dla realizacji tych celów i zapewnienia zintegrowanej ochrony walorów PKW założono konieczność
zachowania i ekspozycji następujących elementów krajobrazu i dziedzictwa kulturowego:
1. zabytkowych grobowców,
2. niematerialnych wartości kulturowych,
3. środowiska przyrodniczego na obszarze PKW (A i B).
Plan Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice jest też zbiorem zasad i wytycznych, w zakresie
ochrony i wyeksponowania wartości kulturowych na nim zlokalizowanym. Warunkiem niezbędnym do
ochrony tych wartości (grobowce i najbliższe otoczenie – środowisko) jest racjonalne
zagospodarowanie omawianego terenu z przystosowaniem do współczesnych funkcji.

20. PKW - promocja społeczna i udoskonalanie form współpracy.
Zalecane i wskazane jest nawiązanie współpracy z gminami ościennymi posiadającymi na swoim
obszarze parki kulturowe (np. Gmina Lubraniec), która w 10 października 2010 r. Uchwałą Rady
Miejskiej NR XL/324/2010 w Lubrańcu, utworzyła „Park Kulturowy Sarnowo” w Sarnowie.
Konieczna jest także dalsza promocja lokalnych zasobów kulturowych, krajobrazowych i
przyrodniczych zarówno w mediach publicznych i prywatnych oraz poprzez lokalną - regionalną
działalność edukacyjną. Wskazane jest położenie nacisku na konkretne korzyści wynikające z faktu
posiadania zespołu grobowców w wartościowym środowisku przyrodniczym.
Harmonijny rozwój PKW stwarza także możliwość tworzenia nowych miejsc pracy m.in. poprzez
usługi turystyczne. Należy w tym miejscu podkreślić także zapisy Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej, która uwzględnia przyznawanie specjalnej nagrody dla samorządów wykazujących
się szczególną dbałością o zachowanie cech swoistych lokalnego krajobrazu.
W dalszym funkcjonowaniu PKW wskazane jest tworzenie określonych porozumień np. pomiędzy
gminą, zarządem parku a właścicielami terenu (m.in. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Koło w Gaju i
prywatnymi - rolnicze). Takie wzajemne porozumienia dotyczące szeroko pojętego funkcjonowania
Parku Kulturowego Wietrzychowice, odnoszące się do zakresu ochrony, zachowania i wzbogacenia
atrakcyjności krajobrazu przyczynią się do wieloletniego spójnego działania PKW na terenie Gminy
Izbica Kujawska.

21. System finansowania PKW. Wsparcie finansowe – rodzaje, programy.
Na liście zasobów dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego o najwyższych
wartościach i traktowanych priorytetowo przy realizacji zadań na latach 2009-2012 znalazł się zespół
grobowców kujawskich w Wietrzychowicach na terenie Gminy Izbica Kujawska. Zespół – ma
znaczenie ponadregionalne, a Park Kulturowy Wietrzychowice z zespołem grobowców jest objęty
ochroną. Z powyższego zapisu wynika, że przed lokalnym samorządem i innymi jednostkami
pozarządowymi, organizacjami itp. stoją duże możliwości na pozyskanie wsparcia finansowego na
ratowanie, ochronę czy popularyzację zagadnień związanych z wartościami lokalnego i
ponadlokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Ponadto
funkcjonowanie PKW uzależnione jest od odpowiednio zabezpieczonych środków finansowych w
budżecie gminy, a w następnych latach należy uwzględnić stopniowy rozwój organizacji systemu
finansowania parku kulturowego.
Istotny jest też rozwój turystyki i innych usług przy efektywnym podnoszeniu wartości PKW i
wykorzystania obszaru parku wraz z jego ochroną. Nieodzowne jest wdrożenie do strategii bieżącego
pozyskiwania funduszy strukturalnych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, ochroną
środowiska i terenów wiejskich.
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Zarządzanie Parkiem Kulturowy Wietrzychowice powinno uwzględniać wsparcie finansowe przez
gminę, a pozostałe zagadnienia winny być określone w celach statutowych jednostki zarządzającej
Parkiem Kulturowym Wietrzychowice.
W województwie kujawsko-pomorskim kwestię ustalenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków określa Uchwała Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8
września 2008 r.
W Załączniku Nr 1 został sformułowany zapis: „Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego i
dziedzictwa narodowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wspieranie i uzupełnianie działań
właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów
substancji zabytkowej”.
Z uwagi na rangę ponadregionalną Parku Kulturowego Wietrzychowice – w/w Uchwała wraz z
cytowanym zapisem stwarza dla PKW duże możliwości rozwoju.

21.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007 - 2013.
Oprócz zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i inwestycjom im towarzyszącym w
sektorze środowisko uwzględnia się priorytetowo m.in. projekty przywracające funkcjonalność
przyrodniczą, hamujące odpływ wody, zwiększające naturalną retencję i bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe. Wspierane będą także projekty prowadzące do wzrostu dyspozycyjności
zasobów wody, monitorowaniu środowiska, oraz zapobiegania i przeciwdziałania poważnym
awariom.
Wsparcie otrzymają także działania na rzecz ochrony przyrody na obszarach chronionych w Polsce
prowadzące do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności
biologicznej – działania zgodne z:
 Krajową strategią Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej.
 Polityką Leśną Państwa – Krajowy Program Zwiększenia Lesistości do 2020 z perspektywą do
roku 2025 oraz elementy działań przewidzianych w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej
„Poprzez edukację do zrównoważonego rozwoju”.

Szersze elementy związane z w/w Programem zawarte są w
Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom.
Działanie 3.3 Monitoring środowiska.
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zawarty jest Priorytet IV: Kultura i
dziedzictwo kulturowe. W sektorze tym realizowane będą inwestycje wspierające osiągnięcie
celów Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. Celem tego działania jest ochrona,
zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. W
ramach działania wspierane będą projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
o znaczeniu ponadregionalnym, a także projekty z zakresu rozwoju zasobów cyfrowych w obszarze
kultury w dziedzinie zasobów zabytkowych. Ponadto wsparcie przeznaczone będzie na
przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji, zgodnej z celami działania. Efektem
realizacji projektów będzie poprawa stanu zabytków (ruchomych i nieruchomych) o znaczeniu
europejskim i ogólnopolskim, wzrost znaczenia kultury w kreowaniu miejsc pracy oraz atrakcyjności
kraju dla mieszkańców, turystów i inwestorów.
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Działanie 11.1 – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Działanie 11.2 rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie: 7.1 Rewitalizacja
zdegradowanych dzielnic miast.
Program w ramach Priorytetu: 7 dotyczy wspieranie przemian w miastach i obszarach
wymagających odnowy. Dotyczy on miast powyżej 5 000 tys. mieszkańców, a beneficjentem i
dofinansowanie może otrzymać m.in.:
 jednostka samorządu terytorialnego,
 związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 instytucje kultury,
 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit
w obszarze objętym wsparciem w ramach działania,
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
W przypadku Miasta i Gminy Izbica Kujawska maksymalne dofinansowanie wynosi 85%.
Wśród typów projektów przewidzianych do realizacji szczególnie istotne z punktu widzenia ochrony
zabytków jest:
 rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja
na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz z ich
otoczeniem (minimalna wartość projektu 20 mln zł),
 zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem (minimalna wartość projektu 4 mln zł).
Inwestycje budowlano-konserwatorskie w działaniu dotyczą tylko prac prowadzonych w obiektach
zabytkowych i ich otoczeniu. Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 85% kwalifikujących się
wydatków. Projekty w ramach działania nie mogą być realizowane w celach komercyjnych i być
ukierunkowane na prowadzenie działalności gospodarczej.
Do potencjalnych beneficjentów tego działania należą państwowe i samorządowe instytucje kultury,
jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe,
archiwa państwowe, szkoły artystyczne i przedsiębiorstwa państwowe non profit.

21.2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Działanie 4.1 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR)
realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, Lokalna Grupa Działania
(LGD) wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii.
Do zadań związanych z opieką nad zabytkami w Działaniu 4.1 należy renowacja, zabezpieczenie i
oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych oraz innych
miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości.
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające
siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje
pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów,
posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.
W przypadku tzw. małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70%
kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta
nie może przekroczyć w całym okresie programowania kwoty 100 000 zł.
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22. Monitoring PKW i jego plan ochrony.
Przy opracowywaniu monitoringu PKW należy określić osiągane cele ochronne – zasoby kulturowe –
środowisko przyrodnicze (np. należyta ochrona - grobowce- konserwacja). Stworzenie i
uruchomienie monitoringu Parku Kulturowego Wietrzychowice powinno bazować na dokładnym
rozpoznaniu i zewidencjonowaniu (inwentaryzacja) zasobów kulturowych i przyrodniczych, z
uwzględnieniem infrastruktury technicznej niezbędnej do jego sprawnego działania. Aby zachować
walory krajobrazowo-kulturowe i środowiskowe nieodzowne są także konsultacje z organami do tego
powołanymi.
Najefektywniejszy w osiągnięciu wymiernych efektów w funkcjonowaniu PKW jest roczny cykl
monitoringu, który w dalszej perspektywie umożliwi modyfikację i usprawnienie jego działania. W
pozyskaniu wymiernych wskaźników należy uwzględnić rezultaty społeczne i inicjatywy (np. liczba
uczestników grup turystycznych, zajęcia, spotkania środowiskowe, imprezy czy lokalne informacje)
przeprowadzone w szkołach lub innych placówkach (świetlice, domy kultury).
Natomiast aspekt ekonomiczny-gospodarczy mierzony i osiągany jest przez liczbę (zestawienia
statystyczne m.in. w oparciu o ankiety i wywiady) nowych miejsc pracy, bazę noclegową, punkty
gastronomiczne, informacyjno-pamiątkarskie czy transportowe i inne środki zewnętrzne.
W działalności jednostki zarządzającej parkiem kulturowym konieczne jest umiejętne wykorzystanie
funduszy i kwalifikacji osób. Uwzględnienie tych elementów wraz z wprowadzeniem różnorodności,
kierunkowości i skoncentrowanych działań finansowych powinno przyczynić się do korzystnych zmian
w krajobrazie PKW oraz w gospodarczych i społecznych jego uwarunkowaniach.
Na terenie Polski od kilku lat funkcjonują różne parki kulturowe. Korzystne jest przeanalizowanie ich
charakteru, organizacji i struktury. Wnikliwa diagnoza umożliwi wcześniejsze wyeliminowanie
potencjalnych błędów i usprawni wieloletnie funkcjonowanie Parku Kulturowego Wietrzychowice.
Pomocnicze materiały źródłowe w: Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim
oraz sporządzania planu jego ochrony. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
pr. zb. Warszawa 2006.

23. Zasady aktualizacji planu ochrony parku kulturowego.
Gromadzenie i analiza informacji oraz ocena funkcjonowania planu (uzasadnienie wprowadzania
zmian).
W planie ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice jednostka zarządzająca powinna przewidzieć
system gromadzenia danych związanych z jego funkcjonowaniem uwzględniające ochronę i
utrzymanie walorów PKW. Przydatne jest wskazanie osiągniętych celów, które zostały ujęte w
podstawowych założeniach. Prawidłowo gromadzone (segregowane), po okresowej analizie np.
półrocznej wraz ze stosownymi wnioskami powinny być przedkładane Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej
lub Radzie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.
Na podstawie powyższych działań połączonych z dyskusją, z udziałowcami PKW zmiany w planie
ochrony PKW powinny zostać uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura we Włocławku.
Tryb wprowadzania zmian do planu PKW powinien być analogiczny do trybu jego zatwierdzania przez
Radę Gminy i Miasta Izbica Kujawska, w formie stosownej uchwały. Jej zapisy (ustalenia) winny być
wcześniej uzgodnione z WUOZ w Toruniu Delegatura we Włocławku.
Pomocnicze materiały źródłowe w: Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim
oraz sporządzania planu jego ochrony. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
pr. zb. Warszawa 2006.
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24. Podstawa prawna i dokumenty wyjściowe.
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.).
5. Art. 15 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach w kategorii „cenne fragmenty rodzimej
przyrody” – zatwierdzony Decyzją ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2004 r. – DL.1p-02331/04., z późn. zmianami (Dz. U. 2011 r. Nr 12. poz. 59).
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25. Mapa Parku Kulturowego – załącznik nr 1 do Uchwały RGiM (mgr Leszek
Kotlewski 2006 r.)
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26. Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie woli
utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gminę i Miasto Izbica
Kujawska wspólnej instytucji kultury na bazie utworzonego Parku Kulturowego
Wietrzychowice.
UCHWAŁA Nr XXVIII/579/08
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie woli utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gminę
i Miasto Izbica Kujawska wspólnej instytucji kultury na bazie utworzonego Parku
Kulturowego Wietrzychowice.
Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15901), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 242), oraz art. 21 ust. l i 1a
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 1233) Sejmik Województwa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Gminę
i Miasto Izbica Kujawska wspólnej instytucji kultury na bazie utworzonego Parku
Kulturowego Wietrzychowice.
§ 2. Zasady prowadzenia wspólnej instytucji kultury, o której mowa w § l określone zostaną w
umowie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą i Miastem Izbica Kujawska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr
173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Dz.U. z 2007 r. Nr 136, póz. 956),
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 41 poz.
364, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2003 r. Nr 213,
poz. 2081, Dz.U. z 2004 r.
Nr 11 poz. 96, Dz.U. z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2598, Dz.U. z 2005 r. Nr
131, poz. 1091, Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111, Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

48

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE

27. Bibliografia, źródła.
1. M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, geograficznym, archeologicznym,
ekonomicznym i statystycznym. Włocławek 1882.
2. Z działalności Polskiego Towarzystwa Prahistorycznego za lata 1928 i 1929. [w:] Z otchłani wieków.
R. V, Z. 1 (1930).
3. Z. Duraczewski, Nowe stanowiska prehistoryczne na Kujawach. [w:] Z otchłani wieków, R. VII, Z. 6
(1933).
4. S. Waszak, Przewodnik po Inowrocławiu i Kujawach (Kruszwica, Strzelno, Pakość). Inowrocław 1933.
5. K. Jażdżewski, Ślady kultury pucharów dzwonowatych na Kujawach. [w:] Z otchłani wieków, R. XII,
Z. 7-8 (1937).
6. K. Jażdżewski, Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych na Kujawach w roku 1937. [w:] Z
otchłani wieków, R. XII, Z. 7-8 (1937).
7. M. i W. Chmielewscy, Grób kultury amfor kulistych w Kuczynie, w pow. Włocławskim. [w:] Przegląd
archeologiczny, T. IX R. 27—28 (1953).
8.

K. Jażdżewski, Ważniejsze osiągnięcia badawcze łódzkiego ośrodka archeologicznego w
dziesięcioleciu 1945-1955. [w:] Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 1 (1956).

9. L. Gabałówna, Pochówki bydlęce kultury amfor kulistych ze stanowiska 4 w Brześciu Kuj. w świetle
podobnych znalezisk kultur środkowoeuropejskich. [w:] Prace i materiały Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna Nr 3 (1958).
10. K. Jażdżewski, Kultura pucharów lejkowatych. [w:] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi, Nr 6 (1961).
11. L. Gabałówna, Szkice kujawskie. Wykopaliska w Radziejowie w 1960 roku. [w:] Z otchłani wieków, R
XXIX Z. 2 (1962).
12. L. Gabałówna, Bagienne znaleziska kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. [w:] Z otchłani
wieków, R.XXIX (1963).
13. L. Gabałówna, Uwagi o kulturze pucharów lejkowatych w fazie wióreckiej na Kujawach. [w:] Prace i
materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna, Nr 11 (1964).
14. J. Kostrzewski, W. Chmielewski, K. Jeżdżewski, Pradzieje Polski. Wrocław 1965.
15. L. Gabałówna, O kujawskich żalkach, [w:] Z otchłani wieków, R. XXXIV, Z. 3 (1968).
16. Monografia Powiatu Włocławskiego. pod red. S. Laguny, Włocławek 1968.
17. J. Kowalczyk, Początki neolitu na ziemiach polskich. [w:] Wiadomości Archeologiczne, T.XXXIV
(1969).
18. L. Gabałówna, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Sarnowie, pow. Włocławek. [w:] Prace i
materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna, Nr 16 (1969).
19. J. Kowalczyk, Początki neolitu na ziemiach polskich. [w:] Wiadomości Archeologiczne, T.XXXIV,
Warszawa 1969.

49

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE
20. J. Kowalczyk, W związku z dyskusją nad początkami neolitu. [w:] Wiadomości Archeologiczne,
T.XXXVI, Warszawa 1971.
21. H. Więckowska, Uwagi do dyskusji nad
Archeologiczne, T.XXXVI, Warszawa 1971.

początkami

polskiego

neolitu.

[w:]

Wiadomości

22. Die neolithischen Beecherkulturen im Gebeit der DDR und ihre europäischen Beziehungen. (Zygmunt
Krzak) [w:] Archeologia Polski, T. XVII, Z. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
23. J. Kucharczyk, Analiza twardości wyrobów ceramicznych na podstawie materiałów wykopaliskowych
z Brześcia Kujawskiego. [w:] Wiadomości Archeologiczne, T.XXXVIII, Warszawa 1973.
24. J. Gładykowska-Rzeczycka, Próba przedstawienia problematyki peleodemograficznej na terenie
Polski od czasów najdawniejszych do V w. n.e. [w:] Archeologia Polski, T. XVIII, Z. 2, WrocławWarszawa-Kraków-Gdańsk, 1973.
25. A. Paluch, Ślady występowania zabiegów trepanacyjnych na ziemiach Polski i Czechosłowacji w
starożytności i średniowieczu. [w:] Archeologia Polski, T. XX, Z 2, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk, 1975.
26. Z. Bukowski, Stan i perspektywy archeologicznych badań podwodnych w jeziorach i rzekach
polskich. [w:] Archeologia Polski, T. XXIII, Z. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978.
27. Prahistoria ziem polskich, pod red. W. Hensla, T. II, Neolit, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk,
1979.
28. K. Jażdżewski, Pradzieje Europy Środkowej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981.
29. H. Wiklak, W cieniu rezerwatów. [w:] Z otchłani wieków, R XLVII, Z. 1-2 (1981).
30. Kultury i ludy dawnej Europy. pod red. S. K. K. Kozłowskiego, Warszawa 1981.
31. M. Konopka, Żegnając Konrada Jażdżewskiego. [w:] Z otchłani wieków, R. LI, Z. 4-5 (1985).
32. Wietrzychowice - decyzje i dokumenty nt. wpisu w rejestr zabytków i rezerwatu archeologicznego i
dokumentacja fotograficzna Rezerwatu Archeologicznego w Wietrzychowicach. [w:] Wojewódzki
Urząd Ochrony Zbytków w Toruniu, Delegatura we Włocławku, Włocławek 1986.
33. M. Konopka, Rezerwaty archeologiczne w Polsce. [w:] Z otchłani wieków, R. LI, Z. 3-4 (1986).
34. Ochrona krajobrazu kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego. [w:] Wojewódzki Urząd
Ochrony Zbytków w Toruniu, Bydgoszcz – Toruń 2001.
35. A. Czubiński, J. Topolska, Historia Polski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1989.
36. Pradzieje ziem Polskich. pr. zbr. pod red J. Kmiecińskiego, T I. Warszawa- Łódź 1989.
37. J. Ostoja-Zagórski, Pierwsi rolnicy na Pałukach. [w:] Żnińskie Zeszyty Historyczne, Z. 3, Żnin 1992.
38. Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2002 roku. pr. zb. pod red. W.
Ślachciak, J. Goszczyński, Bydgoszcz 2003.
39. B. Lewandowska, K. Dorcz, A. Myrta, Piramidy Kujawskie. Izbica Kujawska 2005 (folder).
40. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. pr. zb. Warszawa 2006.

50

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE
41. H. Andrzejewski, Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszarów małej retencji na terenie
Nadleśnictwa Koło. Łódź 2008.
42. Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009-2012. pr. zb.
Bydgoszcz 2008.
43. D. Sukniewicz, A. Myrta, W krainie polskich piramid. Izbica Kujawska 2008.
44. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Izbica Kujawska 2009.
45. P. Papiernik, Sprawozdanie z archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych w strefie
ochronnej Parku Kulturowego Wietrzychowice. Łódź 2009, [w:] Wojewódzki Urząd Ochrony Zbytków
w Toruniu, Delegatura we Włocławku (nr W/66).
46. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami. Powiatu włocławskiego na lata 2010-2013. Włocławek
2010.
47. http://www.zabytki.pl/sources/muzea/lodz/lodz-archeo02xhtml
48. http://www.izbica-kujawska.com/turystyka/grobowce.php
49. http://www.wikipedia.org/Wiki/Konrad Jażdżewski
50. http://geoportal.gov.pl

51

PLAN OCHRONY PARKU KULTUROWEGO WIETRZYCHOWICE

28. Mapa – Lokalizacja obszarów wchodzących w skład Parku Kulturowego
Wietrzychowice. Skala 1:25 000 (Załącznik nr 1).
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29. Mapa – Plan Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice - STREFY. Skala
1:10 000 (Załącznik nr 2).
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30. Mapa – Plan Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice (oddziały,
pododdziały). Skala 1:5 000 (Załącznik nr 3).
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