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Wprowadzenie

Atlas historyczny Włocławka jest czwartym zeszytem
tomu Kujawy, publikowanego w serii Atlasu historycznego miast polskich. Atlas ten wydawany jest z inicjatywy
i pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast
(The International Commission for the History of Towns),
która na kongresie w Wiedniu w 1965 r. uznała wydawanie atlasu miast europejskich za jeden z głównych celów
swojej działalności naukowej. Podstawowe zasady edycji
atlasów zostały wypracowane na konferencji w Oxfordzie
w 1968 r., a następnie ponownie przedyskutowane i uzupełnione na konferencji wydawców „Atlasów” w Münster
w 1995 r. Zgodnie z tymi wskazówkami, atlasy narodowe
powinny być wydawane w formie odrębnych zeszytów
poświęconych poszczególnym miastom. Najważniejszym
celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie bazy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy
i przemianami przestrzennymi miast. Ponadto zawarty
w „Atlasach” materiał kartograficzny może być wykorzystywany:
1) dla celów komunalnych, prac urbanistycznych,
architektonicznych, konserwatorskich i ochrony
środowiska,
2) dla celów pedagogicznych i dydaktycznych w szkołach i uczelniach wyższych,
3) do popularyzacji wiedzy o przeszłości miast.
Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji
Historii Miast, najważniejszą mapą każdego zeszytu
jest plan pomiarowy z epoki przedprzemysłowej w skali
1 : 2500. Poza tym do kanonu edytorskiego należą jeszcze: współczesna mapa miasta, historyczna mapa regionu
w skali od 1 : 25 000 do 1 : 100 000, mapa rozwoju przestrzennego miasta w skali 1 : 10 000. Poza tym atlasy mogą
odpowiednio do możliwości wydawców zawierać mapy
tematyczne oraz reprodukcje najbardziej interesujących
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źródeł kartograficznych i widoków. Integralną część
„Atlasu” stanowi część tekstowa przedstawiająca dzieje
miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i wyników badań urbanistycznych oraz opis
reprodukcji i wskazówki bibliograficzne.
Dotychczas pod patronatem Międzynarodowej Komisji
Historii Miast ukazały się atlasy ponad 530 miast z 18 krajów Europy (zob. lista atlasów: http://www.ria.ie/research/
ihta/european-project.aspx). Projekt „Atlas historyczny
miast polskich” został zapoczątkowany przez prof. Antoniego Czacharowskiego w 1993 r. w Instytucie Historii
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W następnych latach prace nad atlasami historycznymi
miast Śląska podjął zespół wrocławski pod kierunkiem
prof. Marty Młynarskiej-Kaletynowej oraz zespół krakowski, wydający atlasy miast małopolskich, pod kierunkiem
prof. Zdzisława Nogi. Efektem dotychczasowych badań
jest opublikowanie atlasów trzydziestu miast oraz przygotowanie do druku kilku kolejnych zeszytów.
W pracach nad atlasem miasta Włocławka spotkaliśmy się z życzliwym wsparciem wielu osób i instytucji.
Za udostępnienie źródeł kartograficznych dziękujemy
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
oraz Archiwum Głównemu Akt Dawnych w Warszawie
i Archiwom Państwowym we Włocławku i Bydgoszczy. Podziękowania za pomoc w prowadzeniu badań
archiwalnych i w poszukiwaniu źródeł kartograficznych
należą się Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz
Wydziałowi Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego we
Włocławku.
Roman Czaja
Zenon Kozieł

Introduction

The historical atlas of Włocławek is the fourth book
of the volume of Kujavia published within the series of
Historical Atlas of Polish Towns. The atlas is published
on the initiative and under the patronage of the International Commission for the History of Towns which, at the
congress in Vienna, decreed the publication of the atlas of
European towns to be one of the major aims of its academic
activity. The fundamental rules of the edition of atlases
were set at the conference in Oxford in 1968; they were
later discussed and completed at the conference of publishers of Atlases in Münster in 1995. According to the new
guidelines, national atlases should be issued in the form
of separate books dedicated to individual towns. The most
important aim of the project is to create the source base
to do comparative research on the urbanisation of Europe
and spatial changes of cities. Moreover, the cartographic
material included in Atlases may be used:
1) for municipal purposes; for urban development
works; architectural and conservation works; for
the purposes of environmental protection,
2) for pedagogical and didactic purposes in schools and
higher education institutions,
3) to promote knowledge about the past of various
cities.
In accordance with the suggestions of the International
Commission for the History of Towns, the most important
map of every book is the cadaster map from the pre-industrial period at a scale of 1 : 2500. The editing canon also
comprises: a contemporary map of the city, a historical map
of the region at a scale from 1 : 25 000 up to 1 : 100 000,
a map of the spatial development of the city at a scale of
1 : 10 000. Atlases may also include thematic maps and
reproductions of the most interesting cartographic sources

The scientific work was financed within the project of
the Ministry for Science and Higher Education under the
name “The National Programme for the Development of
Humanities”.

and sites. An integral part of Atlas is a text presenting the
history of a particular city with special emphasis on the
spatial development, the results of urban development
research, descriptions of reproductions and bibliographic
guidelines.
Atlases of over 530 towns from 18 European countries
(see the list of atlases: http://www.ria.ie/research/ihta/European-project.aspx) have been published so far under the
patronage of the International Commission for the History
of Towns. The project Historical atlas of Polish townsand
cities was originated by Professor Antoni Czacharowski in
1993 in the Institute of History and Archival Sciences of
Nicolaus Copernicus University in Toruń. In the subsequent
years, work on the historical atlases was conducted by the
Wrocław team supervised by Professor Marta Młynarska-Kaletynowa and the Cracow team under the supervision
of Professor Zdzisław Noga that published atlases of towns
of Lesser Poland. As a result of the research, thirty atlases
of towns have been published and several atlases are ready
for print.
Many people and institutions supported us during our
work on the atlas of Włocławek. We would like to thank
the Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
the Central Archives of Historical Records in Warsaw and
the State Archives in Włocławek and Bydgoszcz. We
would like to express our special gratitude to the Nicolaus Copernicus University Library and the Department
of Geodesy and Cartography of the Municipal Office in
Włocławek for their help in archival research and assistance
in the search of cartographic materials.
Roman Czaja
Zenon Kozieł

Włocławek
historia i rozwój przestrzenny miasta

Włocławek leży w Kotlinie Płockiej, na południowym
brzegu Wisły, w pobliżu ujścia do niej rzeki Zgłowiączki.
Teren, który zajmuje, wznosi się na wysokość około 58 – 59
m n.p.m. i łagodnie opada w stronę rzeki; znacznie wyżej
(do około 90 m n.p.m.) sięga terasa na przeciwległym
brzegu. W okolicach miasta dominują mniej urodzajne
gleby piaszczyste1.
Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Włocławka
wiążą się z kulturami megalitycznymi z końca III tysiąclecia p.n.e. – pozostały po nich ogromne kamienno-ziemne
grobowce o długości do 100 m. W następnym tysiącleciu
napłynęły na wschodnie Kujawy rolnicze ludy kultury
amfor kulistych, a w epoce brązu osiedliła się tu ludność
kultury trzcinieckiej (1500 – 1300 p.n.e.) oraz kultury
łużyckiej (1200 – 650 r. p.n.e.). Odkryte na terenie miasta
ślady kultury pomorskiej wskazują na ciągłość osadniczą
trwającą do II w. p.n.e. Dobrze poświadczone jest także
osadnictwo w epoce wpływów rzymskich (II – V w. n.e.),
wiązane głównie z germańskimi ludami kultury przeworskiej. Osada tej kultury funkcjonowała prawdopodobnie
u ujścia rzeki Zgłowiączki do Wisły2.
Zaznaczające się od końca III w. p.n.e. zmiany klimatyczne, przejawiające się przede wszystkim ochłodzeniem i zwiększeniem opadów, oraz emigracja w IV/V w.
ludów kultury przeworskiej na południe spowodowały
trwający blisko dwa stulecia kryzys osadnictwa. Dopiero
w VI w. zaczęła tu napływać ludność słowiańska. Do
intensyfikacji procesów osadniczych w rejonie późniejszego miasta doszło we wczesnym średniowieczu.
W IX w. powstała w widłach Wisły i Zgłowiączki osada,
której mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i produkcją
rzemieślniczą3.
W drugiej połowie X w. tereny położone nad środkową
Wisłą zostały włączone do monarchii Piastów. Centrum
administracyjnym i politycznym Kujaw, a być może całej
prowincji mazowieckiej stał się gród książęcy wzniesiony
na wzgórzu w widłach Zgłowiączki i Wisły. Według spisanej na początku XII w. kroniki Galla Anonima gród we
Włocławku należał do najważniejszych ośrodków administracyjnych państwa Bolesława Chrobrego (992 – 1025).
Kontyngent wojskowy z włocławskiego okręgu grodowego
miał się składać z ośmiuset pancernych i dwóch tysięcy
tarczowników (piechurów)4.

Warto dodać, że w wyniku nowszych badań archeologicznych pojawiła się hipoteza – niemająca jeszcze przekonującego uzasadnienia – że pierwszy gród piastowski
założono na terenie obecnej wsi Zarzecze, na prawym
brzegu Wisły, około sześciu kilometrów na wschód od
dzisiejszego miasta, i dopiero w XI w. jego funkcje miałby
przejąć gród we Włocławku.
W monarchii odbudowanej po kryzysie lat 1034 – 1038
przez księcia Kazimierza Odnowiciela (1039 – 1056) gród
we Włocławku zachował rolę centrum polityczno-administracyjnego Kujaw. Rezydujący w nim kasztelan sprawował
w imieniu księcia władzę wojskową i sądową oraz nadzorował zbieranie danin przysługujących skarbowi książęcemu. Po podziale terytorialnym monarchii piastowskiej na
podstawie statutu księcia Bolesława Krzywoustego (1138)
Kujawy znalazły się w granicach księstwa mazowieckiego,
przyznanego Bolesławowi Kędzierzawemu. W 1191 lub
1194 r. książę Mieszko Stary po raz pierwszy wydzielił
z Mazowsza jako odrębne księstwo Kujawy. W 1231 r.
książę Konrad Mazowiecki utworzył dla swojego syna
Kazimierza księstwo kujawskie, obejmujące oprócz Kujaw
także ziemie dobrzyńską, sieradzką i łęczycką. Po śmierci
pierwszego księcia kujawskiego (1267) jego władztwo
zostało podzielone między pięciu synów. Włocławek
znalazł się wówczas w granicach księstwa utworzonego
z południowej części Kujaw, którego centrum polityczne
stanowił gród w Brześciu. Znaczący wpływ na rozwój
miasta i jego dzieje polityczne wywarło utworzenie około
1123/1124 r. biskupstwa włocławskiego i wzniesienie
katedry. Narastające w pierwszej połowie XIII w. spory
biskupów z władzą książęcą sprawiły, że Włocławek
stopniowo tracił rolę centrum polityczno-administracyjnego. Przy końcu lat pięćdziesiątych XIII w. do Brześcia
przeniesiono siedzibę kasztelanów, a po ugodzie zawartej
w 1266 r. między księciem Kazimierzem a biskupem także
gród książęcy. W 1320 r. Kujawy brzeskie weszły w skład
odbudowanego przez Władysława Łokietka Królestwa Polskiego. W odnowionej monarchii dawne księstwo zostało
przekształcone w województwo brzesko-kujawskie, które
przetrwało do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku5.
Nazwa miasta po raz pierwszy jest wzmiankowana
w źródłach z pierwszej połowy XII w. w formach Wladislau (Gall Anonim), Wlodislaw (falsyfikat mogileński),
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Vladizlau (bulla gnieźnieńska z 1136 r.). Jej źródłem było
imię Włodzisław, które być może nosił bliżej nieznany
założyciel grodu6.
W XI w. na terenie podgrodzia po wschodniej stronie
grodu, wzdłuż brzegu Wisły zaczęła się kształtować osada
wczesnomiejska. Źródła archeologiczne i pisane potwier-

We Włocławku za główne czynniki miastotwórcze
należy uznać handel i żeglugę wiślaną oraz funkcje wynikające z obsługi centrum administracyjnego i kościelnego.
Decydujący wpływ na ramy przestrzenne zespołu osadniczego we wczesnym i pełnym średniowieczu wywierały
koryta rzek Wisły i Zgłowiączki oraz dwa główne obiekty:

1. Włocławek. Widok na pałac biskupi (z lewej strony) i katedrę (na pierwszym planie), kolegium wikariuszy (z prawej
strony). Zdjęcie lotnicze 1922 – 1923. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

dzają istnienie w tym miejscu warsztatów rzemieślniczych
i targu. Przy ujściu Zgłowiączki do Wisły znajdował się
port, a po obu stronach Zgłowiączki osiedlili się rzemieślnicy budujący łodzie. W XII w. działały we Włocławku
mennica książęca oraz komora celna, w której pobierano
opłaty od statków i łodzi płynących po Wiśle i Zgłowiączce.
Prawdopodobnie od końca XI w. na wysokiej terasie wiślanej na przeciwległym brzegu rzeki zaczęło się rozwijać
osadnictwo. Wiąże się z nim cmentarz odkryty przez archeologów. Przy końcu XII lub na początku XIII w. biskupi
włocławscy ufundowali w tym miejscu kaplicę i szpital pod
wezwaniem św. Gotarda, od którego powstała nowa nazwa
tego obszaru: Szpetal. W latach trzydziestych XIII w. wojewoda mazowiecki Bogusza ufundował w Szpetalu opactwo
cysterskie i za zgodą biskupa przekazał mu szpital i kaplicę.
Zniszczenie klasztoru i szpitala w wyniku najazdów Prusów w latach 1242 – 1243 oraz o spory o zakres terytorialny
fundacji zahamowały jednak proces tworzenia opactwa
i w 1358 r. cystersi ostatecznie z niego zrezygnowali7.

10

gród książęcy i katedra, którą wzniesiono na terenie
dawnego podgrodzia, prawdopodobnie na placu między
późniejszymi ulicami Gdańską i Bednarską (dzisiaj Most
Marszałka E. Rydza-Śmigłego). Miejsce to w dokumencie księcia mazowieckiego Leszka z 1185 r. określono
jako „Stary Włocławek”. Obecność władzy książęcej
oraz biskupiej znalazła swój wyraz w dychotomicznym
układzie przestrzennym. W tym samym dokumencie
wzmiankowany jest jeszcze targ w Nowy Włocławku (in
novo Wladiclaw). Pod tą nazwą kryje się osada miejska,
która w drugiej połowie XII w. zaczęła się rozwijać przy
katedrze. W połowie XIII w. wzmiankowane są „miasto
katedralne”: civitas kathedralis Wladeslavia i „miasto
książęce” założone na prawie niemieckim: civitas Theutonicalis ibidem syta. Na podstawie informacji zawartych
w dokumentach z 1250 i 1255 r. można wnioskować, że
„miasto katedralne” rozwijało się nad Wisłą, w pobliżu
katedry. Po utworzeniu biskupstwa teren ten książęta
mazowieccy prawdopodobnie w latach 1185 – 1230 prze-
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kazali kanonikom. Przyznanie przez księcia w dokumencie
z 1250 r. immunitetu skarbowego i sądowego dla „miasta
katedralnego” świadczy być może o przygotowaniach
kapituły do przekształcenia osady miejskiej w miasto
lokacyjne na prawie niemieckim8.

ziemskie, rozciągające się na południe w kierunku wsi Wieniec. Z procesem budowy miasta wiązały się także plany
ściągnięcia niemieckich osadników. Książęce władztwo
nad Włocławkiem nie trwało jednak długo, gdyż Kazimierz
na prośbę biskupa Wolimira (1252–1275) w dokumencie

2. Włocławek. Struktura przestrzenna zespołu osadniczego w połowie XIII w., według:
B. Zgłobicki, Miasta lokacyjne w średniowiecznym Włocławku, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica 2007, s. 308.

Książę Kazimierz, chcąc wzmocnić swoją pozycję
gospodarczą i polityczną w obrębie włocławskiego kompleksu osadniczego, podjął próbę założenia na południe od
grodu, nad rzeką Zgłowiączką wzdłuż drogi do Brześcia,
gdzie wcześniej był targ oraz osada korabników, własnego
miasta na prawie niemieckim. Nie zachował się przywilej
lokacyjny, prawdopodobnie wystawiony – jak przypuszcza
Janusz Bieniak – między 6 października 1250 r. a 8 maja
1255 r. Miastu nadano prawo magdeburskie oraz uposażenie

z 8 maja 1255 r. przekazał miasto na prawie niemieckim
(civitas theutonicalis) kapitule. Kolejne etapy wycofywania się księcia z Włocławka wyznaczają rozbiórka grodu
w latach 1257 – 1266 oraz przekazanie biskupowi w 1266 r.
reszty książęcych gruntów w pobliżu katedry i dwóch wsi
w sąsiedztwie miasta. Od tego momentu Włocławek stał się
miastem biskupim. Przy tej okazji książę zezwolił na otoczenie miasta na prawie niemieckim fosą oraz drewnianymi
umocnieniami lub ceglanym (kamiennym) murem9.
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W pierwszym półwieczu panowania biskupa i kapituły układ przestrzenny włocławskiego kompleksu
osadniczego nie podlegał większym zmianom. Utrzymał
się ukształtowany w połowie XIII w. podział na osadę
na prawie polskim wokół katedry zwaną Starym Miastem oraz miasto lokacyjne na prawie niemieckim nad
brzegiem Zgłowiączki. Do radykalnej zmiany doszło
dopiero w wyniku najazdu wojsk zakonu krzyżackiego,
które zaatakowały Włocławek w niedzielę wielkanocną
23 kwietnia 1329 r. Szybkie zdobycie miasta przez
najeźdźców wskazuje, że nie zrealizowano zapisanego
w dokumencie z 1266 r. planu budowy kamiennych lub
ceglanych murów obronnych. Spłonęły katedra i położona
przy niej osada oraz miasto lokacyjne, a część mieszkańców wymordowano10.

wzniesiono kościół św. Jana. Granice nowej osady objęły
więc w większości obszar wcześniej niezasiedlony11.
Ze względu na wyludnienie Włocławka po najeździe
krzyżackim odbudowa wymagała ściągnięcia nowych osadników. Zadanie to biskup Maciej z Gołańczy 91324–1364)
powierzył dwóm wójtom: Mikołajowi i Burchardowi.
Zawarł z nimi 8 września 1339 r. umowę, zwaną też
aktem drugiej lokacji, która określała ramy ustrojowe
nowej gminy oraz relacje między mieszczanami a panem
miasta. Biskup nadał miastu prawo magdeburskie na wzór
Chełmna. Po ośmiu latach wolnizny mieszczanie byli zobowiązani do wypłacania biskupowi corocznego czynszu od
każdej parceli w wysokości 1,5 szkojca oraz 6 szkojców od
każdego łanu pola. Czynsze z urządzeń targowych (ławy
rzeźnickie i chlebowe oraz kramy kupców handlujących

3. Włocławek. Struktura przestrzenna zespołu osadniczego w połowie XIV w., według: B. Zgłobicki, Miasta lokacyjne
w średniowiecznym Włocławku, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica
2007, s. 320.

Po zawarciu 24 sierpnia 1330 r. układu pokojowego
z zakonem krzyżackim biskup przystąpił do odbudowy
miasta, połączonej ze znacznymi zmianami układu przestrzennego. Głównym elementem nowego planu było
przeniesienie katedry z placu nad Wisłą na wzgórze, które
wcześniej zajmowało miasto lokacyjne. Miejsce dawnego
grodu miało być przeznaczone pod budowę zamku biskupiego. Zmiany te wymusiły translokację spalonego przez
Krzyżaków miasta lokacyjnego. Wybrano dla niego teren
nad Wisłą, na wschód od zniszczonej w 1329 r. katedry,
w pobliżu przeprawy przez rzekę, gdzie w połowie XII w.

12

suknem i szewców) miały być dzielone po jednej trzeciej
między gminę, wójtów i pana miasta. W dochodach z łaźni
po równo partycypowali urząd biskupi i gmina miejska.
Biskup nadał mieszczanom także 12 łanów pastwisk oraz
7 łanów jako uposażenie urzędu wójtowskiego. Dokument
z 1339 r. nie zawiera informacji o liczbie łanów pól przyznanych miastu. Z późniejszych źródeł wiadomo jednak,
że gmina miejska dysponowała 42 łanami. Można więc
przypuszczać, że w tym zakresie nie wprowadzono żadnych zmian i translokowane miasto przejęło uposażenie
ziemskie miasta zniszczonego w 1329 roku12.
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W początkowej fazie rozwoju Włocławka władza
sądowa i administracyjna należała do mianowanych
przez biskupa dziedzicznych wójtów. Pierwsza informacja
o rajcach włocławskich pojawia się w źródłach dopiero
w 1423 r., a burmistrz jest wzmiankowany po raz pierwszy
w 1430 r. Z pewnością jednak we Włocławku, podobnie jak i w innych kujawskich miastach, rada miejska
wykształciła się już w XIV w. Na podstawie informacji
z XVI w. można przypuszczać, że składała się ona z pięciu
lub sześciu rajców oraz burmistrza. Do kompetencji rady
należało m.in. zarządzanie majątkiem gminy, reprezentowanie jej wobec pana miasta oraz zapewnienie w mieście
porządku i bezpieczeństwa. W wypełnianiu tych zadań
rada korzystała ze skromnego aparatu administracyjnego. Najważniejszym urzędnikiem był pisarz, po raz
pierwszy wzmiankowany w 1428 r. W XVI w. pojawia
się urząd instygatora, który sporządzał inwentarze rzeczy
po zmarłych mieszczanach i nadzorował zarządzanie
majątkiem sierot oraz służbę odpowiedzialną za higienę
i bezpieczeństwo. Zgodnie z przywilejem z 1339 r. władza
sądowa zarówno w zakresie sądownictwa niższego, jak
i spraw kryminalnych należała do dziedzicznych wójtów.
Przysługiwała im jedna trzecia dochodów z kar sądowych;
pozostała część należała do biskupa, którego przedstawiciel, najczęściej burgrabia, miał prawo do zasiadania
w sądzie miejskim. Sądownictwu miejskiemu podlegała
także położona za Zgłowiączką wieś Korabniki. Instancję
odwoławczą od wyroków sądu wójtowskiego stanowił sąd
biskupi. Zgodnie z prawem chełmińskim w posiedzeniach
sądowych uczestniczyło pięciu bądź sześciu ławników
wybieranych z grona mieszczan13.
Gmina miejska dążyła do zwiększenia wpływu na
sądownictwo przez wykup urzędu wójtowskiego, który
dzierżyli przedstawiciele szlachty kujawskiej. Przed
połową XVI w. udało się miastu przejąć połowę tego
urzędu. Biskup Jan Drohojowski (1551 – 1557) zniósł
ostatecznie dziedziczne wójtostwo i obiecał przekazanie
miastu pozostałej części wójtostwa po śmierci ostatniego
potomka dziedzicznego wójta, co nastąpiło w 1591 r.
Zasady wyboru wójtów i członków rady miejskiej zostały
określone w przywilejach biskupich w drugiej połowie
XVI w. Wybory członków sądu miały się odbywać w dniu
22 lutego. Zgromadzeni obywatele wskazywali dwóch
kandydatów spośród rajców na urząd wójta, biskup zaś
lub w jego imieniu burgrabia podejmował decyzję o nadaniu urzędu. Pan miasta zatwierdzał także dokonany przez
obywateli wybór pięciu lub sześciu ławników. Elekcja rady
odbywała się w połowie października; po dwóch rajców
wybierali biskup i zgromadzenie obywateli, a burmistrza
wybierał biskup lub burgrabia spośród czterech kandydatów przedstawionych przez mieszczan14.
Biskup Józef Ignacy Rybiński (1777–1806) dekretem
z 2 sierpnia 1787 r. ustanowił Komisję Dobrego Porządku,
która – na wzór komisji do reformy miast królewskich
powoływanych w tym czasie w Rzeczypospolitej – miała

przygotować projekt reformy ustroju Włocławka i polepszenia warunków życia miejskiego. Na posiedzeniu 1 maja
1788 r. komisja wydała rozporządzenie określające nowe
ramy ustrojowe miasta. Władzę administracyjną miał
sprawować magistrat, w skład którego wchodziło sześciu
rajców z prezydentem na czele. Członkowie magistratu
mieli pełnić swoje urzędy dożywotnio. Najważniejszym
organem sądowym pozostał sąd ławniczy składający się
z wójta i ośmiu ławników. Obywatele uczestniczyli we
władzy komunalnej za pośrednictwem trzeciego ordynku,
w którym zasiadało czternastu mieszczan. Prezydent i wójt
mieli być wybierani spośród rajców, przy czym prawo do
nominacji zachował starosta zamkowy (burgrabia). Wspólne
zebranie rady, sądu wójtowskiego i trzeciego ordynku miało
wybierać wiceprezydenta, starszego ławnika oraz starszego
gminnego, który przewodniczył trzeciemu ordynkowi15.
Nie dysponujemy żadnymi źródłami, które pozwoliłyby
na rekonstrukcję układu przestrzennego osady miejskiej –
tzw. miasta katedralnego, które funkcjonowało nad Wisłą
od połowy XII w. do 1329 r. Zajmowało ono obszar około
4 – 5 ha, jego wschodnia granica sięgała prawdopodobnie
do późniejszej ulicy Matebudy, a południowa do ulic
Tumskiej i Toruńskiej (obecna ul. Prymasa S. Wyszyńskiego). Na podstawie analogii z innymi tego typu osadami
można przypuszczać, że miało ono policentryczną strukturę. W jego obrębie, oprócz katedry i kurii kanoników,
znajdowały się plac targowy, nabrzeże portowe, domy
mieszczan, warsztaty rzemieślnicze oraz domy ludności
służebnej związanej z katedrą i rezydencją biskupią.
Podobnie rekonstrukcja planu pierwszego miasta lokacyjnego z połowy XIII w., położonego na południe od grodu,
wzdłuż rzeki Zgłowiączki, może być tylko hipotetyczna.
Na podstawie analizy późniejszej sieci ulic i zabudowy
wysunięto przypuszczenie, że miasto lokacyjne miało układ
szachownicowy, z kwadratowym rynkiem otoczonym
ośmioma blokami działek16. Takie rozplanowanie przestrzeni miejskiej byłoby jednak w połowie XIII w. bardzo
nowatorskim rozwiązaniem. Z tego też względu nie można
wykluczyć, że we Włocławku zastosowano starszy układ,
w którym szeroka ulica – tu: trakt do Brześcia – stanowił
główną oś miasta. Można sądzić, że obszar włocławskiego
miasta lokacyjnego obejmował około czterech hektarów.
Od północy graniczyło ono z miastem katedralnym, a jego
południowa granica sięgała do wysokości późniejszej ulicy
Cyganki.
Układ przestrzenny miasta lokowanego w 1339 r.
ukazują źródła kartograficzne z końca XVIII i początku
XIX w., poza tym zachował się on bez większych zmian
we współczesnej strukturze urbanistycznej. Plan miasta
przedstawia regularne założenie w kształcie zbliżonym
do prostokąta o wymiarach około 300 × 250 m, którego
zachodni bok przebiegał za ulicą Matebudy, a wschodni
sięgał do ulicy Koniec (obecnie ul. Rybacka). Południową
granicę wyznaczały ulice Tumska i Łęgska. Miasto zajmowało więc powierzchnię około siedmiu hektarów. W cen-
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trum wytyczono rynek na planie zbliżonym do kwadratu
o wymiarach około 75 × 75 m. Na rynku stał ratusz, przy
którym znajdowały się ławy sukiennicze i szewskie oraz
jatki rzeźników. Z narożników rynku wychodziło siedem
ulic o zróżnicowanym znaczeniu komunikacyjnym. Na
północ, w kierunku Wisły i kościoła parafialnego, wiodły
ulice Szeroka (obecnie Maślana) oraz św. Jana (obecnie ul.
Stary Rynek). Największe znaczenie komunikacyjne miały
prowadząca od mostu na rzece Zgłowiączce ulica Tumska
oraz ulica Łęgska, gdyż stanowiły część traktu lądowego
biegnącego z zachodu na wschód, z Torunia do Płocka.
Lokalną rolę odgrywały idące równolegle do rzeki ulice
Zamcza i Szpichlerna. Wychodząca z rynku w kierunku
południowym ulica Wójtowska (na początku XIX w. ul.
Nowa, później Szeroka, obecnie 3 Maja) wytyczona została
prawdopodobnie dopiero w XVI w. wraz z rozwojem południowego przedmieścia. Ani w średniowieczu, ani w epoce
nowożytnej Włocławek nie miał murów obronnych, jedynie
u wylotów ulic Tumskiej i Łęgskiej wzniesiono drewniane
bramy służące do kontroli obcego ruchu przepływającego
przez miasto. Brama usytuowana od strony wschodniej
nosiła nazwę Kowalskiej (od drogi prowadzącej w stronę
Kowala)17.

tym na przedmieściu znajdowały się jeszcze 33 stodoły.
Podstawowym materiałem budowlanym do końca XVIII w.
pozostało drewno. Spis z 1787 r. zawiera informację o 10
tylko domach murowanych, skupionych przy rynku. Pozostała zabudowa miasta była drewniana, przy czym według
spisu z 1793 r. tylko 62 domy były kryte dachówką, a 61
gontem. Domy na przedmieściach pokrywała strzecha18.
Pożary i zniszczenia wojenne sprawiały, że stan
zabudowy Włocławka ulegał znacznym i niekorzystnym
zmianom. Inwentarz z 1582 r. zawiera informację o 65
spalonych domach. W 1613 r. pożar zniszczył katedrę
i okoliczne budynki. Dotkliwy w skutkach okazał się pożar
z 1620 r., który strawił kościół parafialny i dwie trzecie
miejskiej zabudowy. W 1657 r. miasto zostało spalone
przez wojska szwedzkie. Kolejne zniszczenia i rabunki
dotknęły Włocławek i jego mieszkańców w czasie wojny
północnej: w latach 1704 – 1705 ze strony wojsk szwedzkich, a w 1707 r. ze strony wojsk rosyjskich. Po raz kolejny
wojska rosyjskie zajęły miasto w 1769 r. W tym czasie
prawie jedna czwarta parcel pozostawała pusta. Zgodnie
z informacją z 1760 r. we Włocławku było 155 domów,
aż 47 niezabudowanych parcel oraz 11 zniszczonych
spichrzów19.

Tabela 1: Liczba domów we Włocławku 1787 – 1925
Rok
1787/1793
1820
1860
1875
1909
1925

domy drewniane
Liczba
%
191
301
348
550
283
573

domy murowane
Liczba
%
   10
   44
123
286
881
76%
1820
74%

domy inne
Liczba
%
0
0
0

57

Razem
Liczba
201
345
471
836
1164
2450

%
100
100
100
100
100
100

Źródło: M. Gruszczyńska, Materiały źródłowe do dziejów Włocławka w latach 1793 – 1914 w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku, [w:] Włocławek i jego dzieje (jak przyp. 4), s. 255;
M. Morawski, Monografia (jak przyp. 14), s. 42; B. Ryszewski, Zaludnienie Włocławka i warunki
życia mieszkańców w XIX wieku, [w:] Włocławek (jak przyp. 1), s. 551, 557.

Na podstawie pochodzących z trzech stuleci
(XVI – XVIII w.) informacji o liczbie domów we Włocławku można przypuszczać, że przestrzeń przeznaczona
pod zabudowę mieszczańską została podzielona na około
dwieście parcel. W najstarszym zachowanym wykazie
czynszów płaconych przez mieszczan biskupowi, z 1582 r.,
wzmiankowane są 173 domy. W inwentarzu z 1598 r.
zapisano, że czynsz należny biskupowi płacono ze 194
domów położonych na terenie miasta; do tej liczby należałoby dodać 2 parcele wójtowskie, 7 domów pozostających w ruinie oraz nieruchomości należące do gminy.
W spisie z 1787 r. wzmiankowane są 224 domy. W wykazie
z 1793 r. odnotowano podobną liczbę domów (201), z tego
133 domy stały w mieście, a 68 na przedmieściu; poza

14

Przy końcu XVI w. wzmiankowane są trzy przedmieścia
Włocławka, na których stało 61 domów. Rozwój osadnictwa przedmiejskiego nie wynikał z zagospodarowania przestrzeni miejskiej i wypychania poza nią grup ludności oraz
urządzeń przemysłowych, dla których brakowało miejsca
lub które stawały się zbyt uciążliwe. Przedmieścia miały
charakter osad ogrodniczo-rolniczych funkcjonujących
w pewnym oddaleniu od granic miasta. W południowej
części patrymonium ziemskiego powstało przedmieście
Kokoszka, odnotowane już w 1430 r. O rozwoju osadnictwa na południowych przedmieściu w pobliżu miasta
świadczy wzmianka z 1517 r. o ulicy Cyganka (Czigany).
Na południe od niej powstało w XVI w. przedmieście
Nowe Miasto (w rejonie późniejszych ul. Zduńskiej,

| Atlas historyczny miast polskich ● tom II Kujawy ● zeszyt 4 Włocławek

Włocławek ● historia i rozwój przestrzenny miasta |

Piekarskiej, Przedmiejskiej, Królewieckiej). Rozwój tego
przedmieścia przyśpieszyła w pierwszej połowie XVII w.
fundacja klasztoru, w którym osiedli franciszkanie reformaci. Na południowy wschód od Włocławka, przy drodze prowadzącej do Kowala rozwinęło się przedmieście
Strycharskie, wzmiankowane po raz pierwszy w 1564 r.
Południowo-zachodnie przedmieście położone na prawym
brzegu Zgłowiączki miało głównie charakter przemysłowy.
Od XIV w. na jego terenie poświadczone są cegielnie, browar oraz młyny. Z 1534 r. pochodzi wzmianka o dwóch
winnicach w pobliżu rzeki20.
Administracyjną odrębność zachowała osada położona
między miastem a pałacem biskupim i wokół katedry.
Podlegała ona bezpośrednio władzy kapituły, a według
informacji z końca XVI w. na jej terenie znajdowało się
około stu domów należących do duchowieństwa21. Po
zniszczeniach spowodowanych najazdem wojsk zakonu
krzyżackiego w 1329 r. biskup Maciej z Gołańczy rozpoczął budowę nowego zamku na miejscu dawnego grodu
książęcego, na wzgórzu w widłach Zgłowiączki i Wisły.

W średniowieczu główny wjazd do zamku prowadził od
strony zachodniej przez most na Zgłowiączce. W czasach biskupa Stanisława Karnkowskiego (1567 – 1581)
przebudowano zamek w stylu renesansowym oraz urządzono nowy wyjazd od strony miasta. Prace budowlane
i remontowe służące poprawie warunków mieszkaniowych
prowadzono także w okresie rządów biskupów Krzysztofa Szembeka (1720 – 1738) i Antoniego Ostrowskiego
(1762 – 1777). Biskupi włocławscy przebywali jednak na
zamku rzadko, ich główną rezydencją był zamek w Wolborzu. Na lewym brzegu Zgłowiączki, naprzeciw zamku
znajdowały się budynki gospodarcze folwarku (browar,
stajnia) oraz ogród pałacowy22.
Średniowieczny Włocławek miał status małego miasta. W 1458 r. jego mieszkańcy zostali zobowiązani do
wystawienia na wyprawę przeciw zakonowi krzyżackiemu
sześciu zbrojnych. Dla porównania: Inowrocław, największe wówczas miasto Kujaw, wystawiał dwudziestu zbrojnych23. Szacunkowo zakłada się, że przy końcu XIV w.
miasto liczyło około pięciuset mieszkańców. Zniszczenia

Tabela 2: Liczba mieszkańców Włocławka XIV– XX w.
Rok
XIV w.
1598
1789
1815
1820
1837
1846
1866
1880

Liczba mieszkańców
   500
1 700
2 125
2 444
3 278
4 616
6 085
9 649
17 633

Rok
1900
1910
1921
1929
1939
1946
1965
1975
1995

Liczba mieszkańców
22 971
33 764
40 182
56 703
66 739
48 126
68 100
90 500
123 100

Źródło: B. Ryszewski, Zaludnienie Włocławka i warunki życia mieszkańców w XIX wieku,
[w:] Włocławek (jak przyp. 1), s. 555 – 556; B. Berent, Żydzi we Włocławku w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Włocławek (jak przyp. 59), s. 289; W. Wróblewski, Statystyka Włocławka. Wiek
XIX, Włocławek 1999, passim; idem, Statystyka Włocławka. Początek XX wieku, Włocławek
2000, passim.

Wykres 1. Włocławek. Liczba mieszkańców w latach XIV w. – 1995 r.
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spowodowane najazdem wojsk zakonu krzyżackiego
z 1431 r. oraz zarazy z lat 1433, 1483 i 1511 nie sprzyjały
rozwojowi demograficznemu, który wyraźniej zaznacza się
dopiero w XVI w. Z inwentarza z około 1534 r. wynika,
że w mieście mieszkało przynajmniej 71 rodzin, a na
przedmieściach 46. Zakładając, że w przeciętnej wielkości gospodarstwie domowym żyło od czterech do pięciu
osób, można przypuszczać, że w pierwszej połowie XVI w.
Włocławek liczył około sześciuset mieszkańców; niektórzy
badacze opierając się na tych danych szacują zaludnienie
nawet na około ośmiuset osiemdziesięciu osób. Do tych
liczb należałoby jeszcze dodać około osiemdziesięcioosobową grupę duchowieństwa katedralnego oraz służbę
i ludność mieszkającą w zamku i folwarku zamkowym
(około dwustu osób). Na podstawie danych zawartych
w wykazach nieruchomości obciążonych czynszem z 1582
i 1598 r. można przypuszczać, że przy końcu XVI w. liczba
mieszkańców miasta wzrosła do około tysiąca, a na przed-

około trzech tysięcy osób, to w 1725 r. tylko około sześciuset osób. W ciągu XVIII w. trwała powolna odbudowa
stanu demograficznego. Spis z 1789 r. odnotował w mieście
1325 osób i około 800 na przedmieściach i terenach katedralnych – wszystkie wyznania katolickiego. Protestanci
i Żydzi mieli zakaz osiedlania się w prywatnym mieście
biskupim; mogli w nim przebywać tylko przez krótki czas
jako kupcy25.
Największe znaczenie w gospodarce Włocławka w średniowieczu i w czasach nowożytnych miało rzemiosło,
z którego utrzymywało się około dwóch trzecich liczby
mieszkańców. W wykazie z 1598 r. wzmiankowanych jest
115 rzemieślników, a z dużym prawdopodobieństwem
można założyć, że nie jest to lista kompletna. Przy końcu
XVIII w. rzemieślników było już 169. W epoce nowożytnej licznie były reprezentowane rzemiosła związane
z zaopatrzeniem mieszkańców w żywność (piekarze,
rzeźnicy) oraz w odzież (krawcy i szewcy). Produkcja

Tabela 3: Struktura zawodowa mieszkańców Włocławka XVI– XVIII w.
Zawód
kupcy
aptekarze
szewcy
krawcy
tkacze
piekarze
rzeźnicy
browarnicy
rybacy
garncarze
rymarze

Rok
1563
12
2
10
4

13

Rok 1598
(1582)
12 +14
(2)
16
11
1
38
(6)
20 (16)
7
1

Rok
1760

22
15
2
20
10
35
12
12
2

Rok
1788

29
21
1
16
21
37
20
4

Zawód
cieśle
bednarze
stolarze
murarze
ślusarze
kowale
szklarze
inni
rolnicy
razem

Rok
1563

Rok 1598
(1582)
1

2
16
2
1
2
1
22
65

(62)
143 (86)

Rok
1760
   7
   2
   2
   5
   4
   1
   1
   1

Rok
1788
–
   3
   8

153

169

–
   1
   1
   7

Źródło: W. Kujawski, Włocławek w czasach nowożytnych i jego dzieje kościelne, [w:] Włocławek (jak przyp. 1), s. 246; idem,
Komisja dobrego porządku. Samorząd miejski przed i po reformie 1787 roku, [w:] Włocławek (jak przyp. 1), s. 361, 362, 377;
P. Bokota, Cechy rzemieślnicze we Włocławku w okresie przedrozbiorowym (XVI–XVIII w.), [w:] Włocławek (jak przyp. 1),
s. 290 – 291.

mieściach do około czterystu osób. W sumie więc w całym
kompleksie osadniczym obejmującym zamek, katedrę,
miasto i przedmieścia mogło mieszkać w tym czasie około
tysiąca siedmiuset osób; zawyżona wydaje się szacunkowo
określona liczba mieszkańców Włocławka w tym czasie
na około dwóch tysięcy stu osób24. Spalenie miasta przez
Szwedów w 1657 r. oraz zniszczenia z czasów wojny północnej na początku XVIII w. spowodowały z pewnością
znaczny spadek zaludnienia. W 1660 r. zamieszkanych
było tylko dwadzieścia osiem domów w mieście i trzy na
przedmieściach. Wyobrażenie o rozmiarach wyludnienia
miasta daje porównanie liczby osób w parafii włocławskiej
(należały do niej także okoliczne wsie) przystępujących do
komunii świętej na Wielkanoc: o ile w 1639 r. uczyniło to
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i usługi rzemieślników włocławskich ukierunkowane
były przede wszystkim na lokalny rynek. Jedyną branżą,
której znaczenie w XVI i XVII w. wykraczało poza wymiar
lokalny było browarnictwo. Przy końcu XVI w. działały we
Włocławku browary wójtowski i zamkowy oraz siedem
browarów mieszczańskich. Wszyscy włocławscy browarnicy mielili jęczmień w młynie słodowym (mielcuchu)
nad Zgłowiączką (wzmiankowanym już w 1377 r.). Przy
końcu XVII w. własne browary posiadało także seminarium duchowne i klasztor ojców reformatów26. Ze względu
na rzadką obecność biskupa zamek i dwór biskupi nie
wywierały większego wpływu na rozwój gospodarczy Włocławka. Władca miasta korzystając z praw wynikających
z regale młyńskiego zachował kontrolę nad młynarstwem.
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Mieszczanie byli zobowiązani mielić zboże w biskupich
młynach położonych nad rzeką Zgłowiączką. Przy końcu
XVI w. oprócz mielcucha znajdowały się tam cztery młyny,
wydzierżawiane młynarzom za czynsz27.
Mimo położenia nad Wisłą, która stanowiła główną
arterię komunikacyjną i szlak handlowy Królestwa Polskiego, Włocławek nie odgrywał większej roli w handlu
dalekosiężnym, gdyż był oddalony od ważnych dróg lądowych. W średniowieczu i czasach nowożytnych jedynie
sporadycznie zatrzymywali się w nim kupcy podróżujący
z Mazowsza do Torunia i Gdańska. Znaczenie handlowe
Włocławka ograniczało się głównie do mającego lokalny
zasięg handlu detalicznego żywnością i produktami miejscowego rzemiosła oraz do skupu zboża ze wschodnich
Kujaw i ziemi łęczyckiej. Na wzrost znaczenia włocławskiego portu w handlu zbożowym wpłynęło ustanowienie
przez króla w mieście w latach 1520 – 1652 komory celnej.
Biskup dysponując regale handlowym zachował kontrolę
na handlem zbożowym mieszczan i tylko za jego zgodą
można było wznosić spichrze. Ich posiadacze oraz kupcy
zajmujący się spławianiem zboża na Wiśle i Zgłowiączce
zobowiązani byli do płacenia specjalnego czynszu. Przy
końcu XVI w. nad Wisłą znajdowało się 27 spichrzy, w tym
12 murowanych. Do mieszczan należało 20 spichrzy, 6 do
szlachty, 1 do kapituły krakowskiej. Według inwentarza
z 1598 r. działało we Włocławku dwunastu kupców zbożowych, którzy posiadali duże i małe łodzie do przewozu
zboża. Po przeniesieniu komory celnej do Nieszawy (1652)
stopniowo zmniejszyło się znaczenie włocławskiego portu.
Świadczy o tym m.in. spadek do 16 liczby spichrzy przy
końcu XVIII wieku28.
Handel detaliczny koncentrował się na włocławskim
rynku, w budach położonych przy ratuszu. Podstawową
formą kontaktów handlowych z okoliczną ludnością wiejską były cotygodniowe targi odbywające się w soboty.
Obcy kupcy przybywali do Włocławka w większej liczbie
kilka razy w roku na jarmarki. Najstarsze jarmarki łączyły
się ze świętami maryjnymi i odpustami odbywającymi się
w katedrze, której patronką jest Najświętsza Maria Panna.
Z 1520 r. pochodzą informacje o jarmarkach rozpoczynających się dniach Zwiastowania (25 marca) i Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia). W celu ożywienia
handlu miasto zabiegało u króla o uzyskanie prawa do
odbywania większej liczby jarmarków. W XVII w. oraz
w pierwszej połowie XVIII w. otrzymało przywileje zezwalające na odbywanie dwunastu jarmarków, jednak tylko
niektóre z nich zdołały przyciągnąć kupców z zewnątrz.
Przy końcu XVIII w. odbywały się cztery jarmarki: zimowy
na święto Trzech Króli (6 stycznia), dwa wiosenne – na
św. Wojciecha (23 kwietnia) i św. Jana Chrzciciela (24
czerwca) – oraz letni, który rozpoczynał się na Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia)29.
Przywilej z 1339 r. ustalił wielkość miejskiego patrymonium ziemskiego. Obejmowało ono 42 łany oraz dodatkowo 7 łanów wójtowskich i 12 łanów pastwisk, i dotrwało

do końca XVIII w. bez większych zmian. W 1787 r. ziemie
uprawne zajmowały około 60% powierzchni patrymonium (758 ha), a lasy około 38% (418 ha)30. Uprawą roli
zajmowali się mieszczanie oraz chłopi mieszkający na
przedmieściach. Część gruntów należących do mieszczan
uprawiali pracownicy najemni zwani komornikami, którzy nie posiadali własnych pól. Mieszczanie trudnili się
rolnictwem z reguły ubocznie, natomiast dla mieszkańców
przedmieść było ono zajęciem podstawowym. W 1583 r.
ziemię uprawiało 45 mieszczan oraz 16 chłopów na przedmieściach. W 1598 r. 30 łanów podzielonych było między
mieszczan, a 12 łanów uprawiali chłopi mieszkający na
przedmieściach. O postępującej w XVII i XVIII w. agraryzacji miasta świadczą wyniki spisu z 1793 r.: mieszczanie
uprawiali wtedy aż 37 łanów i 26 mórg. Po przejęciu przez
gminę urzędu wójtowskiego na siedmiu łanach, które stanowiły uposażenie dziedzicznego wójta, utworzono folwark
podlegający władzy rady miejskiej. Biskupowi przysługiwał czynsz od każdego łanu w wysokości 24 groszy, chłopi
byli dodatkowo zobowiązani do usług transportowych
i robocizny na rzecz zamku31.
Ze względu na skromną bazę źródłową niezwykle
trudnym zadaniem jest odtworzenie najstarszej topografii sakralnej Włocławka. Niewątpliwie pierwsza kaplica
została wniesiona już w XI przy grodzie piastowskim.
Formułowany w starszej literaturze pogląd, że nosiła
ona wezwanie św. Jerzego, nie znajduje potwierdzenia
w źródłach. Początki biskupstwa włocławskiego są od
wielu lat przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej.
W świetle aktualnego stanu badań można przyjąć, że
około 1123/1124 r., a najpóźniej w 1148 r. do Włocławka
została przeniesiona z Kruszwicy siedziba diecezji, której
granicami objęto Kujawy i Pomorze Gdańskie. W drugiej
połowie XII w. biskupi rezydowali jeszcze na przemian
we Włocławku i Kruszwicy; dopiero po powołaniu kapituły włocławskiej około 1148 r. oraz rozpoczęciu budowy
katedry Włocławek stał się religijnym i administracyjnym
centrum diecezji32. Brak źródeł sprawia, że niewiele
można powiedzieć o zbudowanej w drugiej połowie XII w.
katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jak
zapisano w dokumencie z 1185 r., znajdowała się ona in
veteri Wladislavia, a więc na terenie podgrodzia, w rejonie
późniejszych ulic Gdańskiej i Bednarskiej. Z inicjatywy
biskupa Michała Godziemby (1222 – 1252) na miejscu
pierwszej skromnej budowli wzniesiono nowy kościół,
który został spalony przez Krzyżaków w 1329 r. Nową
katedrę wzniesiono na wzgórzu, na południe od dawnego
placu katedralnego. Prace budowlane podjęto w 1340 r.
i z przerwami prowadzono je do początku XVI wieku33.
Do najstarszych obiektów kościelnych Włocławka
należy świątynia parafialna pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela. Informacja o przekazaniu przez księcia prawa
patronatu nad nią klasztorowi benedyktynów w Mogilnie
pojawia się w tzw. falsyfikacie mogileńskim, dokumencie
datowanym na 1065 r., zredagowanym jednak dopiero
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4. Włocławek. Katedra p.w. Najświętszej Marii Panny. Litografia około 1860, autor
Julian Cegliński, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. G. 28 373.

w połowie XII w. Kościół ten wzniesiono nad Wisłą, na
wschód od miasta katedralnego, w pobliżu przeprawy
przez Wisłę; nie można stwierdzić, czy jego pierwotna
lokalizacja pokrywała się z położeniem znanym z miasta
lokowanego w 1339 r. Benedyktyni w 1315 r. zrezygnowali
z prawa patronatu nad kościołem św. Jana na rzecz biskupa
włocławskiego. W XV w. prawo to przejęło kolegium
wikariuszy katedralnych, które uzyskało decydujący wpływ
na wybór plebana. W mieście lokowanym w 1339 r. pod
budowę kościoła parafialnego przeznaczono blok położony
między rynkiem a Wisłą. W czasach nowożytnych przy tej
świątyni powstał przytułek dla ubogich, dla którego z fundacji kanonika Floriana Lachowicza postawiono w latach
1752 – 1753 nowy budynek na parceli położonej naprzeciw
prezbiterium kościoła34.
Bardzo prawdopodobna wydaje się hipoteza, że kościół
św. Witalisa, wzmiankowany po raz pierwszy dopiero
w 1330 r., pełnił funkcję kościoła parafialnego dla miasta
lokowanego w połowie XIII w. na prawie niemieckim. Po
zniszczeniu Włocławka przez Krzyżaków biskup Maciej
z Gołańczy odbudował kościół i urządził przy nim szpital
i dom dla ubogich. W 1569 r. wzniesiono nowy budynek
szpitala, dając w nim schronienie sześciu lub ośmiu chorym
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i ubogim. W 1720 r. kościół i szpital zostały przekazane
konwentowi misjonarzy św. Wincentego á Paulo35. Nad
Wisłą na miejscu pierwszej katedry, której wypalone mury
przetrwały jeszcze do początku XV w., biskup Jakub Sienieński (1464 – 1473) wzniósł szachulcowy kościół pod
wezwaniem św. Stanisława, przy którym znajdowały się
mieszkania dla duchownych śpiewających psalmy w katedrze. W 1641 r. przy kościele postawiono budynek przeznaczony na przytułek/szpital dla kapłanów emerytów. Wojska
szwedzkie dwukrotnie – w 1657 i 1710 r. – dewastowały
i paliły kościół i szpital. W 1780 r. całe założenie zostało po
raz kolejny odbudowane. Wobec pogarszającej się sytuacji
finansowej kapituły w 1810 r. podjęto decyzję o rozbiórce
kościoła, a wykonano ją osiem lat później36.
Na przedmieściach obiekty kościelne zaczęto wznosić
dopiero w XVII w., i to dzięki fundacjom prywatnym włocławskich mieszczan. Około 1600 r. Stanisław Romatowski ufundował na południowym przedmieściu drewnianą
kaplicę pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W 1639 r.
syn fundatora Wojciech Romatowski wraz z małżonką
Dorotą postanowił na miejscu kaplicy wznieść kościół
i klasztor dla konwentu o.o. reformatów, których biskup
Andrzej Lipski (1623–1630) sprowadził do Włocławka
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5. Włocławek. Kościół św. Witalisa. Drzeworyt około 1950, autor Leon Płoszaj, Biblioteka
Uniwersytecka w Toruniu, sygn. G. 1099.

w 1625 r. i na tymczasową siedzibę przekazał im kościół
św. Stanisława. Kościół klasztorny pod wezwaniem
Wszystkich Świętych został konsekrowany w 1644 r.,
natomiast drewnianą kaplicę przeniesiono na nowe miejsce przy ul. Brzeskiej, gdzie otrzymała patrocinium św.
Wojciecha37.
W średniowieczu i czasach nowożytnych instytucje
kościelne sprawowały także opiekę nad szkolnictwem.
Najstarsza we Włocławku szkoła, wzmiankowana już
w 1215 r., powstała przy katedrze i mieściła się w pobliskich budynkach. Wykształcenie zdobywali w niej głównie kandydaci do stanu kapłańskiego. Poziom nauczania
w szkole katedralnej zaczął stopniowo się obniżać po
utworzeniu w połowie XVI w. seminarium duchownego.
Miejska szkoła przy parafii św. Jana powstała prawdopodobnie już w średniowieczu, źródła pisane potwierdzają
jej istnienie w XVI w. Prawo do mianowania jej rektora
przysługiwało plebanowi. W drugiej połowie XVII w.
informacje o szkole parafialnej zanikają, a jej zadania
w zakresie kształcenia dzieci z miasta i okolicznych wsi
przejęła szkoła katedralna. Seminarium duchowne zostało
powołane decyzją synodu diecezjalnego w 1568 r. Po
dwudziestu latach, ze względu na trudności ze zdobyciem

środków na utrzymanie, zawieszono jego działalność.
Dopiero po wzniesieniu z inicjatywy biskupa Pawła
Wołuckiego (1616–1622) nowego budynku seminarium
w pobliżu katedry wznowiono we Włocławku kształcenie
kandydatów do stanu kapłańskiego38.
W wyniku dokonanego przez Prusy i Rosję drugiego
rozbioru Polski wschodnia część Kujaw wraz z Włocławkiem została włączona do monarchii pruskiej39. Jesienią
1806 r. w granice dawnej Rzeczypospolitej wkroczyła
armia Napoleona Bonaparte. Zajęcie miasta przez wojska
francuskie (15 listopada) umożliwiło odbudowę polskiej
administracji komunalnej. W 1807 r. Włocławek znalazł
się w granicach utworzonego na mocy traktatu w Tylży
(Tilsit) Księstwa Warszawskiego, które nie przetrwało
jednak klęski armii napoleońskiej w wyprawie na Rosję
w 1813 r. Na mocy postanowień przyjętych w 1815 r.
na kongresie wiedeńskim Kujawy wschodnie włączono
do Królestwa Polskiego, powiązanego unią personalną
z Cesarstwem Rosyjskim. Po stłumieniu powstania listopadowego (1830 – 1831) władze rosyjskie zniosły autonomię
polityczną Królestwa Polskiego i rozpoczęły likwidację
jego odrębności administracyjnej i prawnej. Proces ten
nasilił się po klęsce powstania styczniowego (1863– 1864).
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Po wybuchu pierwszej wojny światowej wojska rosyjskie
szybko wycofały się z Kujaw i 5 sierpnia 1914 r. do położonego w pobliżu granicy niemiecko-rosyjskiej Włocławka
wkroczyła armia niemiecka. Od końca sierpnia do listopada
1914 r. na terenie powiatu włocławskiego toczyły się intensywne walki, a miasto było dwukrotnie zajmowane przez
wojska rosyjskie. Sytuacja militarna Kujaw ustabilizowała
się dopiero po klęsce Rosjan (11 – 13 listopada 1914 r.), po
której do Włocławka ponownie weszły oddziały niemieckie. Po zakończeniu wojny mieszkańcy miasta przystąpili
12 listopada 1918 r. do rozbrajania niemieckich żołnierzy.
Włocławek został włączony w granice odradzającego się
państwa polskiego40.
Pruskie władze początkowo zachowały magistrat
w dotychczasowej postaci, poddały go jednak ścisłej kontroli państwowej, a tym samym Włocławek utracił status
prywatnego miasta biskupiego. Stopniowo też zastępowano
urzędników wywodzących się z miejscowego mieszczaństwa niemieckimi urzędnikami przybyłymi z Prus. Na czele
magistratu ustanowiono urząd burmistrza policyjnego,
a sądownictwo powierzono burmistrzowi sądowemu.
W okresie Księstwa Warszawskiego nadal głównym organem administracyjnym i sądowym był magistrat w składzie: burmistrz, zastępca burmistrza, kasjer, pisarz oraz
dwóch ławników. Zgodnie z dekretem o organizacji władz
miejskich w 1809 r. powołano nowy organ komunalny –
pięcioosobową radę miejską, której członkowie byli mianowani przez władze państwowe spośród mieszczan. Do
kompetencji rady należało między innymi zatwierdzanie
budżetu oraz kontrola zarządzania finansami miejskimi
przez magistrat41.
Istotą przemian ustrojowych wprowadzonych dekretem
namiestnika Królestwa Polskiego z 1818 r. było zniesienie
ustroju samorządowego i podporządkowanie miejskich
organów administracyjnych władzy państwowej. Zlikwidowana została rada miejska, a miejsce magistratu zajął
urząd municypalny składający się z prezydenta i czterech
radnych, których mianował namiestnik i rząd Królestwa.
W czasie powstania listopadowego przywrócony został
samorządowy charakter rady municypalnej (1831), jednak
wybrani przez obywateli miasta urzędnicy zostali w 1832 r.
odwołani przez namiestnika Królestwa. W 1861 r. Włocławek jako miasto tzw. trzeciego rzędu uzyskał prawo do
ustanowienia rady miejskiej. Jego 248 obywateli, posiadających odpowiednio wysoki majątek, uzyskało prawo
do wyboru ośmiu radnych. Rada sprawowała władzę
ustawodawczą, do jej kompetencji należało uchwalanie
planu wydatków i dochodów miasta, ustaw regulujących
życie miejskie oraz nadzór nad majątkiem komunalnym.
Po wybuchu powstania styczniowego działalność rady
została zawieszona, a jej kompetencje przejął magistrat. Od
lat siedemdziesiątych XIX w. władze carskie ograniczały
samodzielność magistratu, poddając go nadzorowi władz
powiatowych. Od 1874 r. jedynym językiem urzędowym
administracji miejskiej stał się rosyjski42.
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W roku 1815 we Włocławku ustanowiono siedzibę
władz nowej jednostki administracyjnej określanej jako
obwód kujawski. Wprawdzie w 1830 r. władze obwodu
przeniesiono na kilka lat do Brześcia, ale po sześciu latach
Włocławek odzyskał status miasta obwodowego. W wyniku
reform administracyjnych z 1842 r. obwód kujawski został
przekształcony w powiat. Stojący na jego czele naczelnik
reprezentował władzę państwową, sprawował władzę
zwierzchnią nad magistratami oraz wiejskimi urzędami
gminnymi. Władze pruskie ustanowiły we Włocławku także
urząd skarbowy, który zajmował się poborem ceł i podatku
od soli; na jego potrzeby wybudowano nad rzeką Zgłowiączką magazyn solny. Państwowy urząd skarbowy działał
w mieście również w okresie rządów rosyjskich. W 1860 r.
został on przekształcony w zarząd skarbowy podległy władzy naczelnika powiatu. W drugiej połowie XIX w. funkcje
centralne miasta wzmocniła obecność instytucji sądowych.
Od 1861 r. działał sąd pokoju dla powiatu włocławskiego,
który rozpatrywał drobne sprawy kryminalne i cywilne.
Ponadto od 1864 r. we Włocławku swoją siedzibę miał sąd
gminny powołany dla okolicznych wsi i miasta Kowala.
Władze pruskie ulokowały w mieście silny garnizon wojskowy, w którym w 1800 r. przebywało 643 żołnierzy, a od
1859 r. stacjonowały dwa pułki wojsk rosyjskich. Koszary
wojskowe wzniesiono poza zwartą zabudową, na wschodnich, zachodnich i południowych rubieżach miasta przy
ulicach Stodólnej i Toruńskiej oraz za torami kolejowymi
w dzielnicy Kokoszka przy ul. Długiej43.
Przekształcenia urbanistyczne we Włocławku w XIX w.
wiązały się przede wszystkim z uporządkowaniem istniejącej
już sieci ulic oraz z nowym rozplanowaniem i zagospodarowaniem terenów przedmiejskich. Rozwój przestrzenny miasta postępował przede wszystkim w kierunku południowym,
obejmując dawne przedmieście. Opracowany w 1818 r. plan
zakładał wytyczenie nowej osi komunikacyjnej (ul. Nowa,
później Szeroka, obecnie ulica 3 Maja) prowadzącej od
Starego Rynku do nowego placu centralnego zwanego
Nowym Rynkiem (obecnie Plac Wolności), zaprojektowanego w pobliżu klasztoru reformatów. Wytyczony w latach
trzydziestych XIX w. plac został wybrukowany i pełnił
funkcję placu targowego, a także węzła komunikacyjnego,
gdyż wychodziły z niego szlaki prowadzące na południe,
południowy zachód i południowy wschód – w kierunku
na Łęczycę, Brześć i Kowal. W celu zwiększenia walorów estetycznych nowego centrum i zwiększenia jego roli
w życiu miejskim w 1839 r. na południe od Nowego Rynku
urządzono ogród spacerowy, później nazwany Ogrodem
Saskim. Zmiany przeprowadzone w pierwszej połowie
XIX w. zapoczątkowały proces zastępowania równoleżnikowego, rozciągającego się wzdłuż Wisły planu miasta
przez południkowy układ przestrzenny, oparty na ulicach
prostopadłych do rzeki44. Ulica Nowa łączyła w jeden kompleks urbanistyczny dawne miasto lokacyjne i południowe
przedmieścia. W opisach z pierwszej połowy XIX w. ulicę
tę określano jako główną i najpiękniejszą; wjeżdżano nią do
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6. Włocławek. Widok na północną pierzeję Nowego Rynku i ulicę Nową (następnie Szeroką, obecnie 3 Maja), w głębi
Stary Rynek. Zdjęcie wykonane z cerkwi na Nowym Rynku około 1904 – 5, wyk. Bolesław Sztejner. Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

7. Włocławek. Ulica Nowa, w głębi ratusz na Starym Rynku. Drzeworyt A. Kozarski 1868. Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku.
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miasta od strony Warszawy. Jej reprezentacyjny charakter
podkreślała także zabudowa. Zgodnie z zaleceniami władz
miejskich przy ulicy Nowej można było wznosić tylko domy
murowane i przynajmniej jednopiętrowe. Zamieszkiwała
przy niej głównie nowa elita ekonomiczna miasta, kupcy
i właściciele fabryk45.
Wschodnią granicę regularnie rozplanowanego
przedmieścia stanowiła nowo wytyczona ulica Kowalska
(później nazwana Królewiecką). Istniejąca zabudowa –

w ulicę Żelazną (obecnie ulica Tadeusza Kościuszki).
Z Nowego Rynku wytyczono nową ulicę w kierunku traktu
na Warszawę. W drugiej połowie XIX w. szczególnie intensywnie rozbudowywano sieć uliczną na terenie między
Nowym Rynkiem a torami kolejowymi. Nowe ulice łączyły
najważniejszy plac Włocławka z zachodnią częścią miasta
(ul. Wspólna, obecnie Jana Kilińskiego) oraz z dworcem
kolejowym lub prowadziły na południe, w kierunku torów
(ul. Kaliska – obecnie Polskiej Organizacji Wojskowej,

8. Włocławek. Zielony Rynek. Zdjęcie z około 1910 – 1914, w głębi wylot ul. Złotej i Srebrnej. Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku.

głównie klasztor reformatów oraz kościół św. Wojciecha
– uniemożliwiała wymierzenie od zachodniej strony ulicy
równoległej do główniej osi. Z tego też względu prace regulacyjne w tej części przedmieścia ograniczono do poszerzenia ulicy Brzeskiej. Teren położony na zachód od ulicy
Nowej, między ulicami Cyganką i Żabią, przeznaczono
pod dzielnicę żydowską. W ramach nowej regulacji układu
przestrzennego w okolicach katedry i seminarium duchownego zlikwidowano ulicę Jurską, ujednolicono szerokości
ulic oraz starano się wyprostować ich przebieg. Kosztem
ogrodu seminarium duchownego poszerzono i wyprostowano początkowy odcinek ulicy Gęsiej (obecnie ulica
Wojska Polskiego) w pobliżu kościoła św. Witalisa46.
Nowych impulsów dla rozwoju urbanistycznego dostarczyło doprowadzenie do Włocławka w 1862 r. linii kolei
żelaznej Warszawa-Bydgoszcz. Dworzec (1862) ulokowano
na południe od Nowego Rynku. Tory kolejowe przecięły
trakt wylotowy w kierunku na Brześć. Zmieniło to funkcję
komunikacyjną ulicy Brzeskiej, która stała się główną ulicą
prowadzącą z miasta do dworca. Z kolei odcinek traktu
brzeskiego na południe od Nowego Rynku przekształcono
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Starodębska). We wschodniej części miasta, na odcinku
od ulicy Łęgskiej do nabrzeża wiślanego wytyczono ulicę
Towarową. Nową siatkę ulic zaczęto tworzyć także wokół
nowego placu targowego – Zielonego Rynku powstałego
na wschód od ulicy Królewieckiej. Na początku XX w.
zwarta zabudowa w południowej części miasta rozciągała
się od ulicy Gęsiej na zachodzie do ulicy Starodębskiej
na wschodzie i jedynie przy ulicy Żelaznej wykraczała
na południe od linii Nowego Rynku. Generalnie bowiem
w drugiej połowie XIX w. na terenach położonych między
Nowym Rynkiem a torami rozwijała się głównie zabudowa
przemysłowa (ul. Kaliska, Starodębska)47.
Zabudowa przemysłowa rozwinęła się także na terenie
położonej na zachód od Zgłowiączki osady Zazamcze,
w 1851 r. włączonej do miasta. Podstawowe znaczenie dla
jej rozwoju miał nowy, murowany most nad Zgłowiączką
wzniesiony w latach 1852 – 1856, który umożliwił przedłużenie ulicy Tumskiej w kierunku zachodnim i połączenie jej z traktem do Nieszawy i Torunia. Główną ulicę
tej części miasta, prowadzącą od mostu na Zgłowiączce
na zachód, w latach sześćdziesiątych nazwano Toruńską
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(wcześniej Nieszawską). Na lewym brzegu Zgłowiączki,
na terenie dawnego folwarku zamkowego zaczęto w latach
siedemdziesiątych urządzać nowy park. We wschodniej
części miasta zabudowa przemysłowa koncentrowała się
przy ulicy Łęgskiej48.
W dzielnicy położonej nad Wisłą w latach 1844– 1846
zostało umocnione nabrzeże i wybudowano nasyp – tzw.
bulwarek wzdłuż brzegu rzeki. Ponad dwadzieścia lat trwały
starania mieszkańców i władz Włocławka o wzniesienie

w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. nastąpiła zmiana i na
początku XX stulecia trzy czwarte zabudowy Włocławka
stanowiły domy murowane50.
W XIX wieku skromnie prezentowały się we Włocławku
budynki użyteczności publicznej i siedziby urzędów administracji miejskiej i państwowej. Większość z nich mieściła się w przystosowanych do zadań administracyjnych
domach mieszczańskich. Władze pruskie (1793 – 1806)
wybudowały na środku rynku nowy jednopiętrowy ratusz,

9. Włocławek. Most na Zgłowiączce i ulica Toruńska, w głębi po prawej stronie fabryka cykorii Ferdynanda Bohma, po lewej stronie koszary. Fotografia z wieży katedry, Bolesław Sztejner, około 1898.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

mostu przez Wisłę, ważnego dla rozwoju handlu artykułami
rolniczymi z ziemi dobrzyńskiej oraz dla zaopatrzenia miasta w żywność. Dopiero w 1865 r. u wylotu ulicy Gdańskiej,
w miejscu dawnej przeprawy promowej, powstał most
łyżwowy. Zniszczyły go 2 sierpnia 1914 r. wycofujące się
wojska rosyjskie. Zimą 1915/1916 r. władze pruskie w tym
samym miejscu wybudowały nowy most49.
W ciągu pierwszej połowy XIX w. Włocławek rozwijał
się w granicach określonych w planie z 1818 r. Zabudowa
nowych ulic wytyczonych w obrębie dawnego przedmieścia
postępowała jednak dość wolno. W latach czterdziestych
XIX w. na terenie Starego Miasta, poza rynkiem, gdzie stało
sześć murowanych domów, nadal przeważała zabudowa
drewniana. Przy ulicy Nowej wzniesiono dziewiętnaście
kamienic, a przy Nowym Rynku tylko cztery. Ogółem
w tym czasie we Włocławku było około siedemdziesięciu
domów zbudowanych z cegły. W latach dwudziestych
XIX w. tylko 13% zabudowy stanowiły domy murowane,
stan ten nie odbiegał od przeciętnej dla innych miast Królestwa Kongresowego (11%). Jeszcze do połowy XIX w.
zdecydowanie przeważała zabudowa drewniana. Dopiero

który jednak w latach czterdziestych XIX w. znajdował się
już w tak złym stanie technicznym, że biura magistratu
musiano przenieść do pomieszczeń wynajmowanych
w prywatnych domach. Ostatecznie ratusz został rozebrany
w 1872 r., a planów budowy nowej siedziby magistratu nie
udało się zrealizować. W 1898 r. na potrzeby administracji
miejskiej przystosowano dom przy ulicy Żelaznej 10 (obecnie ul. T. Kościuszki 10)51. Znacznie szybciej ze środków
władz państwowych zbudowano w 1853 r. na rogu ulic
Nowej i Żabiej jednopiętrowy budynek przeznaczony na
siedzibę starostwa (władz powiatowych). Centralne funkcje
miasta wzbogaciło otwarcie w 1835 r. szpitala powiatowego pod wezwaniem św. Antoniego, który urządzono
w budynkach przy ul. Toruńskiej na Zazamczu. Opieką nad
chorymi od 1877 r. zajmowały się siostry miłosierdzia52.
W panoramie miasta od strony Wisły nadal najokazalszą
budowlą pozostawał pałac biskupi, jednak jego wnętrza
w ciągu XIX w. mocno przerobiono. W 1812 r. w jego
pomieszczeniach urządzono szpital wojskowy, a w 1818 r.
szkołę. W 1858 r. obiekt podzielono na dwie części między
szkołę a kurię biskupią53.
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10. Włocławek. Pałac biskupi. Zdjęcie z mostu na Wiśle, przełom XIX/XX w. Własność prywatna Edwarda Ochmańskiego.

Wzrastająca liczba mieszkańców oraz napływ ludności
różnych wyznań spowodował znaczące zmiany w topografii sakralnej miasta. Rozbudowano i zmodernizowano,
głównie w stylu neogotyckim, większość włocławskich
kościołów katolickich. W 1853 r. wzniesiono neogotycką dzwonnicę przy prezbiterium katedry, a w latach
1886 – 1901 gruntownie przebudowano katedrę. Ze
względu na wzrost liczby kleryków w 1843 r. seminarium
otrzymało nową siedzibę przy kościele św. Witalisa (ul.
Gęsia). Kolejne budynki seminaryjne postawiono w 1882 r.
i w latach 1899 – 1900. Już w latach 1844 – 1846 odnowiono
kościół parafialny św. Jana, a w latach 1912 – 1913 rozbudowano kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych
i klasztor reformatów54.
Powiększająca się liczba ludności oraz rosnąca gęstość
zabudowy sprawiły, że funkcjonujące od średniowiecza przy
włocławskich kościołach cmentarze okazały się niewystarczające. W 1823 r. założono pierwszy cmentarz o charakterze komunalnym dla wyznań chrześcijańskich, na wschód
od ulicy Królewieckiej, przy Zielonym Rynku. Wobec
rosnącego zapotrzebowania na miejsce pod budownictwo
mieszkaniowe w dzielnicy Śródmieście cmentarz został
w 1893 r. zamknięty. Już wcześniej, od 1891 r. zaczęto
urządzać nową nekropolię komunalną na niezasiedlonym
terenie przy szosie do Kowala (dzisiejsza ul. Chopina). Kirkut gminy żydowskiej założono w 1830 r. na południowym
przedmieściu, przy obecnej ulicy Nowomiejskiej55.
Wraz z rządami pruskimi napłynęli do Włocławka
pierwsi protestanci. Początkowo nabożeństwa w obrządku
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reformowanym odprawiano w drewnianym kościele św.
Wojciecha, który w 1821 r. został przekazany protestantom na własność. Dopiero w latach 1877 – 1881 na jego
miejscu gmina protestancka wybudowała nowy neogotycki kościół, przy którym założono cmentarz. W XIX w.
wyznawcy prawosławia zbierali się w prowizorycznej cerkwi urządzonej w mieszczańskim domu przy dzisiejszym
placu M. Kopernika. Dopiero w latach 1902 – 1906 na
Nowym Rynku wzniesiono świątynię prawosławną, która
została rozebrana w 1925 r. Pierwszą synagogę postawiono w 1854 r. w tzw. rewirze żydowskim przy ulicy
Żabiej 14, a w 1910 r., wobec systematycznego wzrostu
liczby ludności żydowskiej, wybudowano drugą na rogu
ulic Złotej i Królewieckiej (nr 17)56.
Powoli postępowała we Włocławku rozbudowa infrastruktury komunalnej. Do końca XIX w. funkcjonował
zbudowany jeszcze w XVI stuleciu wodociąg, którym
dostarczano wodę ze źródeł przy ulicach Łęgskiej i Towarowej; jedynie w 1872 r. dawne drewniane rury zostały
zastąpione żelaznymi. Po wyczerpaniu tych źródeł na
początku XX w. do zaopatrzenia miasta w wodę służyło
głównie dziesięć studni publicznych i ponad tysiąc studni
prywatnych. Dopiero od 1912 r. rozpoczęto budowę
sieci kanalizacyjnej, która w 1918 r. liczyła tylko pięć
kilometrów. W 1913 r. została uruchomiona pierwsza
elektrownia dostarczająca energię elektryczną do domów
włocławian57.
Władze pruskie dążyły do poprawy położenia gospodarczego Włocławka wspierając handel. W tym celu
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11. Włocławek. Katedra, stan po przebudowie w stylu neogotyckim. Drzeworyt 1947,
autor Leon Płoszaj, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. G. 1096.

12. Włocławek. Widok na miasto z wieży katedry w kierunku południowo-wschodnim, na pierwszym planie
budynki seminarium duchownego i kościół św. Witalisa, w głębi widoczna synagoga i kościół ewangelicki,
zdjęcie Bolesława Sztejnera, około 1898. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

13. Włocławek. Cerkiew. Karta pocztowa z około 1917, wyd. Buchhandlung H. Pomeranz.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

14. Włocławek. Targ na Starym Rynku. Zdjęcie z lat 1920 – 1930. Po lewej stronie kamienice wyburzone przez
Niemców w 1940 r. Wyk. Zakład fotograficzny „Karol Szałwiński”. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku.
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w latach 1793 – 1807 na Zazamczu wzniesiono ze środków
państwowych kilka spichrzów zbożowych i spichrz solny58.
W pierwszej połowie XIX w. obroty włocławskiego handlu
systematycznie rosły. Według danych z 1860 r. do gildii
kupieckiej należało 22 kupców, którzy w większości zajmowali się handlem zbożowym. Rola handlu zbożem w życiu
gospodarczym miasta osłabła w drugiej połowie XIX w.,
gdy zaczęło wzrastać znaczenie transportu kolejowego.
Większość mieszkańców utrzymywała się z rzemiosła.
W połowie XIX w. we Włocławku i okolicach działało 581
rzemieślników, reprezentujących 43 zawody. Najliczniejszą
grupę stanowili rzemieślnicy zaopatrujący mieszkańców
w żywność i ubrania: piekarze (40 osób), rzeźnicy (35),
krawcy (70), szewcy (75). Przez całe XIX stulecie we
Włocławku odbywało się rocznie sześć jarmarków oraz
cotygodniowe targi w piątki i niedziele, a od 1881 r. we
wtorki i piątki. Rzemieślnicy sprzedawali swoje towary
na Starym Rynku. Natomiast handel artykułami spożywczymi oraz zwierzętami prowadzono na Nowym Rynku
i na dwóch nowych rynkach wytyczonych we wschodniej
części miasta, poza terenem zabudowanym: Rynku Zielonym i Rynku Końskim59.
Do połowy XIX w. rewolucja przemysłowa nie wywarła
większego wpływu na rozwój miasta. W 1860 r. zarejestrowano tylko 160 robotników fabrycznych, którzy zatrudnieni byli w niewielkich zakładach głównie związanych
z przemysłem spożywczym. W XIX stuleciu Włocławek

stał się ważnym centrum produkcji cykorii, oddziałując
na rozwój upraw tej rośliny na Kujawach wschodnich.
Pierwszą fabrykę cykorii założyli w 1816 r. na Zazamczu
bracia Bohm, w 1866 r. pracowało w niej 22 robotników.
Rozwinięte zaplecze surowcowe sprawiło, że w drugiej
połowie stulecia w mieście były cztery fabryki tej branży.
W latach 1799 – 1848 w podmiejskiej wsi Łęg (ok. 3 km
na wschód od miasta) działała fabryka papieru. Produkcja
młynarska, podobnie jak w poprzedniej epoce, koncentrowała się nad Zgłowiączką60.
Rozwój przemysłu pobudziło doprowadzenie do Włocławka w 1862 r. linii kolejowej Warszawa-Bydgoszcz.
Wyraźnie zaznaczający się od lat siedemdziesiątych XIX w.
proces industrializacji radykalnie zmienił charakter miasta.
Szczególnie dynamicznie rozwijały się przemysły papierniczy (celuloza), ceramiczny (dwie fabryki fajansu i ceramiki), spożywczy (browar, gorzelnia i fabryka wódek),
maszynowy (fabryki maszyn rolniczych), chemiczny oraz
drukarstwo. Skalę zmiany gospodarczego profilu miasta ukazuje relacja liczby robotników i rzemieślników.
W 1870 r. we Włocławku mieszkało 591 rzemieślników
i 118 robotników, w czterdzieści lat później 607 rzemieślników i 3071 robotników61.
Wojny napoleońskie zahamowały korzystne tendencje
gospodarcze i demograficzne, których pierwsze symptomy
pojawiły się w okresie pruskich rządów. Dopiero układ
polityczny ustanowiony na kongresie wiedeńskim przy-

15. Włocławek. Nowy Rynek widok od ulicy Szerokiej. W głębi, po lewej stronie hotel „Zajazd Polski” oraz wieża kościoła
ewangelickiego, zdjęcie z około 1904–1905, wyk. Bolesław Sztejner. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
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niósł stuletni okres pokoju, sprzyjający także wzrostowi
liczby mieszkańców. Już w latach dwudziestych XIX w.
zaludnienie Włocławka w porównaniu do stanu z końca
XVIII w. zwiększyło się o 65%. W pierwszej połowie
XIX w. liczba mieszkańców wzrosła blisko trzykrotnie
(do 6085 osób w 1848 r.). Związany z rewolucją przemysłową napływ ludności z okolicznych wsi sprawił, że od
lat siedemdziesiątych XIX w. do 1910 r. nastąpił trzyipółkrotny wzrost demograficzny. W 1910 r. liczący 33 764
mieszkańców Włocławek był jedenastym pod względem
zaludnienia miastem Królestwa Polskiego62. Nowym zjawiskiem w rozwoju miasta w XIX w. było zróżnicowanie
narodowościowe i religijne. Po zniesieniu przez władze
pruskie zakazu osiedlania się Żydów, na początku XIX w.
planowano utworzenie na przedmieściu południowym
odrębnej dzielnicy żydowskiej, zamierzając w ten sposób
ograniczyć wpływ gospodarczy tej grupy ludności. Plan
nie został zrealizowany, gdyż władze miejskie nie miały
wystarczających podstaw prawnych i możliwości ekonomicznych do określania miejsca zamieszkania przybyszów.
W XIX w. udział Żydów w populacji włocławian wynosił
od 8% (1827 r.) do około 11% (1893 r.). Znaczący wzrost
liczby wyznawców judaizmu zaznaczył się na początku
XX w. (do 20% w 1909 r.)63. Podobną tendencję można
zaobserwować w grupie mieszkańców wyznania protestanckiego, wśród których zdecydowaną większość stanowili
Niemcy. W ciągu XIX w. udział protestantów wśród mieszkańców Włocławka wahał się od około 7% do 10%, a na
początku XX w. ustabilizował się na poziomie około 9%.
Grupa wyznawców prawosławia, składająca się głównie
z nauczycieli, urzędników, policjantów oraz żołnierzy
garnizonu włocławskiego, stanowiła około 5% ogółu
mieszkańców. W dwudziestoleciu poprzedzającym wybuch
pierwszej wojny światowej udział katolików zmniejszył
się z około 71,5% (w 1893 r.) do 66% (w 1909 r.) całej
populacji włocławian64.
Szkolnictwo podstawowe zachowało w ciągu XIX w.
charakter konfesyjny. Od 1814 r. działała katolicka
szkoła elementarna dla chłopców, dla której wzniesiono
dom przy klasztorze reformatów. W 1834 r. w budynku
gminy protestanckiej na rogu ulic Brzeskiej i Piekarskiej
założona została męska szkoła podstawowa. Zorganizowane w 1873 r. i 1875 r. szkoły prawosławne dla chłopców zostały w 1879 r. połączone ze szkołą protestancką
w szkołę ogólnochrześcijańską. W tym czasie działały
też odrębne katolickie i ogólnochrześcijańskie żeńskie
szkoły podstawowe. W 1859 r. gmina żydowska założyła
szkołę dla chłopców w budynku przy ul. Gęsiej. Zniesienie
przez władze carskie po rewolucji 1905 r. części restrykcji
dotyczących rusyfikacji szkolnictwa i zakładania szkół
umożliwiło szybki rozwój zakładów edukacji na poziomie
podstawowym. W 1913 r. działało we Włocławku trzynaście
szkół miejskich, jedna szkoła fabryczna przy fabryce celulozy oraz cztery szkoły prywatne, w których łącznie uczyło
się 1740 dzieci. Dla uczniów wszystkich wyznań z powiatu
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włocławskiego dostępna była szkoła średnia utworzona
w 1821 r. w pałacu biskupim. W 1893 r. władze carskie
zamknęły ją i dopiero w 1900 r. zgodziły się na założenie
nowej szkoły średniej – Włocławskiej Szkoły Handlowej,
dla której w 1902 r. wzniesiono budynek przy ulicy Szkolnej 6 (obecnie ul. A. Mickiewicza 6). W pałacu biskupim
urządzono w 1893 r. Miejską Szkołę Zawodową65.
Zakończenie pierwszej wojny światowej nie przyniosło
Polsce trwałego pokoju. Największym zagrożeniem dla
odrodzonego państwa okazała się agresja wojsk bolszewickich, które w sierpniu 1920 r. dotarły nad środkową
Wisłę. W dniach 14 –19 sierpnia walki toczyły się na północnych przedmieściach Włocławka, a w wyniku ostrzału
artylerii sowieckiej spłonął pałac biskupi oraz uszkodzone
zostały katedra, budynek seminarium duchownego i część
domów66.
W odrodzonej Rzeczypospolitej Włocławek, zachowując status miasta powiatowego, przez prawie dwie dekady
lat należał do województwa warszawskiego; dopiero
w wyniku reformy administracyjnej z 1938 r. został przyłączony do województwa pomorskiego. Zgodnie z dekretem
Naczelnika Państwa o organizacji samorządu miejskiego
z lutego 1919 r. rada miejska sprawowała władzę ustawodawczą oraz dysponowała prawem do kontroli organów
samorządu miejskiego. Władza wykonawcza i administracyjna leżała w gestii magistratu, którym kierował prezydent wybierany przez radę miejską i zatwierdzany przez
ministra spraw wewnętrznych. Pierwsze wybory do rady
miejskiej odbyły się w marcu 1919 r.67 Na mocy ustawy
z 1933 r., która ograniczała uprawnienia samorządu lokalnego, urząd prezydenta stał się jednoosobowym organem
władzy wykonawczej, a magistrat przemianowany został
na Zarząd Miejski. Oprócz władz komunalnych w okresie
międzywojennym we Włocławku miały swoją siedzibę
władze powiatowe (starostwo, Sejmik Powiatowy), urzędy
administracji rządowej, powiatowa rada Kasy Chorych,
dwa sądy pokoju i sąd okręgowy oraz kuria biskupstwa
kujawsko-kaliskiego68.
W roku 1921 powierzchnia Włocławka wynosiła 1430
ha, z czego 383 ha zajmowały lasy. Centralna dzielnica
Śródmieście o powierzchni 175 ha rozciągała się między
Wisłą a torami kolejowymi, jej wschodnią granicę wytyczały ulice: Starodębska, św. Antoniego, Stodólna i Składowa, a zachodnią granicę rzeka Zgłowiączka. Zgodnie
z rozporządzeniem władz miejskich z 1921 r. domy w tej
części miasta mogły być budowane tylko z materiałów
ogniotrwałych. Drugą dzielnicę, o powierzchni 125 ha,
tworzyły dawne przedmieścia za torami kolejowymi –
Bularka i Kokoszka oraz osada Zazamcze położona na
zachód od Zgłowiączki. Największą powierzchnię – 747
ha zajmowała dzielnica o charakterze wiejskim, do której należały dawne osady i wsie: od strony wschodniej
Papieżka, Grondy, Kempiny, Kempinki, Syberyjka, Kamlarka, od południa Kolanoszczyzna, Glinki, Czerwonka,
Rakutówek i Łaniewszczyzna. Na terenie drugiej i trzeciej
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16. Włocławek. Plan miasta około 1925, w: Plany przeglądowe miast polskich, opr. A. Kuncewicz,
Warszawa 1929, nr XCIII. 1 – Pałac biskupi, 2 – katedra, 3 – dom zabytkowy, 4 – kościół p.w. św. Jana,
5 – dawne Kolegium, 6 – Seminarium i kościół p.w. św. Witalisa, 7 – synagoga, 8 – kościół ewangelicki,
9 – kościół i klasztor reformatów.

dzielnicy dopuszczano zabudowę drewnianą. W 1927 r. na
mocy rozporządzenia Rady Ministrów obszar miasta został
powiększony do 4152,4 ha. Większość tej powierzchni zajmowały lasy, łąki i tereny rolnicze, zabudowane było tylko
około 160 ha. W porównaniu do początku XX w. podwoiła
się liczba budynków mieszkalnych (do ok. 2500), nadal
jednak blisko jednej czwartej zabudowy stanowiły domy
drewniane. Wśród dzielnic przyłączonych w 1927 r. największą powierzchnię zajmował miała dzielnica położona
na północy, na prawym brzegu Wisły (647 ha). Od zachodu
przyłączono do miasta wieś Zazamcze, osadę Lisek, osady
młyńskie Święch i Słodowo oraz folwark Kapitułka. Na

południu w granicach miasta znalazła się osada Krzywe
Błoto, a na wschodzie wieś Łęg i część wsi Rybnica69.
W 1929 roku został zatwierdzony plan urbanistyczny,
który określał funkcje przestrzeni miejskiej, formy zabudowy mieszkalnej oraz porządkował układ komunikacyjny.
Przewidziano w nim m.in. poszerzenie najważniejszych
ulic i wytyczenie kilku nowych. Szczególne znaczenie
miała modernizacja drogi przelotowej z Warszawy do
Torunia, która prowadziła ulicami F. Chopina, Warszawską
i J. Kilińskiego. Planu przedłużenia ulicy J. Kilińskiego do
ulicy Toruńskiej nie udało się jednak zrealizować, z tego
też względu główna trasa wylotowa z placu Wolności
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17a. Włocławek. Plan zagospodarowania Placu Wolności (1925), Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Miasta
Włocławka, Zarząd Miejski 1918 – 1939, sygn. 3088.

17b. Włocławek. Plac Wolności z widokiem na ulice Brzeską i 3 Maja, z lewej strony klasztor reformatów. Karta pocztowa
około 1938, wyd. „Kultura”. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
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(dawny Nowy Rynek) na zachód w latach trzydziestych
nadal biegła ulicą Brzeską i dalej obok katedry do ulicy
Toruńskiej. Nowa koncepcja urbanistyczna zakładała
budowę nowej dzielnicy na wschód od ulicy św. Antoniego. Na tym dotychczas słabo zabudowanym terenie
planowano wytyczenie nowej siatki ulic między ulicami
Stodólną (północ) i F. Chopina (południe). Wschodni
kraniec dzielnicy miała zamykać arteria komunikacyjna
(ul. Okrężna) prowadząca z portu nad Wisłą do centrum miasta. Realizacja tych planów przebiegała jednak
z dużymi trudnościami. Udało się wytyczyć ulicę Okrężną
oraz prostopadłą do niej ulicę (późniejsza ul. Wł. Reymonta) w kierunku centrum. Ważnym elementem modernizacji Śródmieścia była rozbudowa placów publicznych.
Nowy plac urządzono w pobliżu katedry (pl. M. Kopernika). Przebudowano także dawne place. Rolę węzłowego
punktu komunikacyjnego i centrum administracyjnego
zachował plac Wolności. Zmodernizowano plac przed
dworcem kolejowym. Funkcje targowe pełnił plac gen.
J.H. Dąbrowskiego (obecnie Zielony Rynek), na którym
w 1922 r. wzniesiono nową halę targową. Dawny Targ
Koński przemianowano na plac S. Staszica70.
Warunki komunikacyjne znacznie poprawiło wybudowanie dwóch nowych mostów. Oba wzniesiono nad
Zgłowiączką – na ulicy Toruńskiej w 1928 r. oraz w latach
trzydziestych na ulicy J. Kilińskiego. W celu usprawnienia komunikacji w kierunku zachodnim poszerzono ulicę
Toruńską, która uzyskała status jednej z głównych arterii miejskich71. Poprawie warunków komunikacyjnych
w południowej części Śródmieścia i lepszemu wykorzystaniu przestrzeni miejskiej do celów mieszkaniowych miała
służyć rozbudowa sieci ulic między ulicami Starodębską
a Kaliską oraz przed dworcem kolejowym w obrębie ulic
T. Kościuszki i Gęsiej72.
W latach trzydziestych podjęto też prace nad usprawnieniem komunikacji na osi północ-południe, które łączyły
się z planem budowy nowego portu rzecznego. W 1935 r.
powstał projekt przedłużenia linii kolei wąskotorowej
od dworca kolejowego do portu nad Wisłą73. W 1936 r.
w ramach modernizacji linii kolei wąskotorowej z Włocławka do Brześcia Kujawskiego powstał nowoczesny
budynek dworca. Wybudowany w latach 1935 – 1937 stalowy most (w konstrukcji kratownicowej) na Wiśle umożliwił włączenie do ruchu miejskiego drogi prowadzącej
z ziemi dobrzyńskiej (Lipno) na południe, do Kalisza74.
Jako nowy element w międzywojennym krajobrazie
Włocławka pojawiły się okazałe obiekty szkolne. Kilka
z nich postawiono między placem S. Staszica a Wisłą, chcąc
w ten sposób zmienić charakter wschodniej części Śródmieścia, gdzie dominowała parterowa zabudowa mieszkalno-rzemieślnicza. Nowe budynki dla szkół powszechnych
wybudowano we wschodniej części miasta, przy placu
Staszica (1936) i przy ulicy Łęgskiej (1918/1919), na
południowych obrzeżach przy ulicy Nowomiejskiej (1939)
oraz w zachodniej części przy ulicy J. Kilińskiego (1934).

Formą architektoniczną wyróżniały się nowe siedziby szkół
średnich: Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej
(1928 – 1932) przy ul. S. Bechiego, Państwowej Niższej
Szkoły Technicznej przy ulicy J. Rolińskiego (1924), Gimnazjum Męskiego im. Jana Długosza (1928) przy ulicy
Łęgskiej oraz Gimnazjum i Liceum sióstr urszulanek przy
placu M. Kopernika (1930)75.
Z rozwojem przestrzennym i demograficznym wiązała
się również rozbudowa struktury organizacyjnej Kościoła
katolickiego. W południowo-zachodniej dzielnicy Bularka
w 1922 r. utworzono parafię św. Stanisława, dla której
w 1936 r. wzniesiono nowy kościół w stylu neobarokowym.
W dzielnicy Grzywno, zamieszkanej przez najuboższą
ludność, w 1934 r. powstała parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa76.
W okresie międzywojennym nie udało się we Włocławku rozwiązać problemu braku mieszkań oraz chaotycznej zabudowy na obrzeżach miasta, gdzie gnieździła się
miejska biedota. Tego typu zabudowa dominowała w dzielnicy Grzywno, położonej na południowo-wschodnich
peryferiach. W latach dwudziestych XX w. postawiono
tam baraki dla bezdomnych i bezrobotnych. W 1932 r.
przystąpiono do zakładania ogródków działkowych przy
ul. Barskiej i Żytniej, przeznaczonych głównie dla najuboższych mieszkańców. Poprawie warunków mieszkaniowych
miały służyć domy dla robotników oraz bloki dla urzędników na podmiejskim osiedlu Rakutówek-Czerwonka.
Podejmowane działania nie zlikwidowały rażących dysproporcji w warunkach mieszkaniowych między śródmieściem
a pozostałymi przeludnionymi dzielnicami77.
Do modernizacji życia miejskiego przyczyniła się
budowa obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Celom związanym z kulturą i sportem służyły Muzeum
Kujawskie przy ulicy J. Słowackiego (1930), stadion sportowy (1930), przystań wioślarska u ujścia Zgłowiączki do
Wisły (1928), ochronie zdrowia zaś szpital żydowski przy
ulicy Stodólnej (1930), budynek kasy chorych przy ulicy
J. Kilińskiego (1935), dom opieki księży orionistów przy
ulicy Leśnej (1936)78. Przeniesiono także ze Starego Rynku
do okazałego gmachu przy ulicy J. Kilińskiego siedzibę
sądu okręgowego (1935) oraz wzniesiono nowy budynek
poczty przy ulicy F. Chopina (1936). Ponadto w latach
dwudziestych i w następnej dekadzie zaczęto odrabiać
zaległości w zakresie infrastruktury komunalnej. W latach
1934 – 1939 wybudowano nowy wodociąg miejski oraz
stację pomp do czerpania wody ze studni głębinowych
w lasach koło Krzywych Błot. W 1928 r. uruchomiono nad
Wisłą nową elektrownię. W 1936 r. rozpoczęto budowę
sieci kanalizacyjnej79.
Życie gospodarcze Włocławka w okresie międzywojennym opierało się na przemyśle. W roku 1939 w granicach
miasta działało około 150 zakładów przemysłowych, w tym
13 zakładów zatrudniało ponad 100 pracowników. Najwięcej robotników pracowało w fabryce celulozy (około 900)
oraz w dwóch fabrykach fajansu (około 700). Według stanu
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18. Włocławek. Plan 1929 (fragment). Plan miasta Włocławka, 1 : 12 500, druk: Toruński Zakład Chromolitograficzny i Drukarnia Edwarda
Stefanowicza, Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Miasta Włocławka, Zarząd Miejski 1918 – 1939, sygn. 3133.

z 1937 r. w przemyśle pracowało 4620 osób, tj. około 38%
ogółu mieszkańców. Z kolei w 1931 r. zatrudnienie w przemyśle i rzemiośle dawało utrzymanie 57% całej populacji włocławian80. Migracja wiejskiej ludności z Kujaw
i zachodniego Mazowsza oraz poszerzenie obszaru miasta
sprawiły, że w ciągu dwóch dekad dwukrotnie wzrosła
liczba mieszkańców – do 66 739 w 1939 r. Na stałym
poziomie utrzymywała się liczba ludności żydowskiej:
w 1921 r. stanowiła około 24%, a w 1939 r. około 23%
ogółu mieszkańców. W 1939 r. gmina żydowska liczyła
około 13 tysięcy osób i należała do największych w Polsce.

32

Mniejszość niemiecka stanowiła około 1,5% ogółu ludności
miasta81.
Pierwszego września 1939 r. wojska hitlerowskich
Niemiec zaatakowały państwo polskie, rozpoczynając
drugą wojnę światową. W rejonie Włocławka 27. Dywizja
Piechoty od 9 do 13 września stawiała opór atakującym
z zachodu wojskom niemieckim, a 14 września wycofała
się w kierunku Warszawy. Do miasta wkroczyły oddziały
Wehrmachtu82. Włocławek znalazł się na terytorium, które
jako Okręg Rzeszy Poznań (od 29 I 1940 r.: Okręg Rzeszy
Kraj Warty – Reichsgau Wartheland) zostało wcielone do
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19. Włocławek. Ulica T. Kościuszki, w kierunku dworca kolejowego, budynek Banku Polskiego. Zdjęcie z około 1937,
wyk. Chrześcijański Zakład Fotograficzny Wacława Gierosia. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

20. Włocławek. Ulica Zapiecek, w głębi zabudowa przy ulicy 3-Maja. Zdjęcie z około 1935. Zakład fotograficzny „Karol
Szałwiński”. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
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21. Włocławek. Synagoga przy ul. Żabiej, karta pocztowa z około 1932, wyk. J. Wołyński, wyd. Towarzystwo Księgarni
Kolejowych „Ruch”. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Trzeciej Rzeszy. Polityka władz okupacyjnych zmierzała
do całkowitej germanizacji tych ziem, czemu miała służyć
eksterminacja Żydów i Polaków oraz osiedlanie ludności
niemieckiej. Na początku wojny we Włocławku mieszkało
około 15 tys. Żydów. Już we wrześniu 1939 r. oddziały
SS Totenkopfstandarte „Brandenburg” rozpoczęły mordowanie ludności żydowskiej oraz grabież i niszczenie
należących do niej domów i sklepów. Spalone zostały też
obie synagogi. Jesienią 1939 r. naziści wymordowali około
tysiąca Polaków, głównie przedstawicieli inteligencji oraz
działaczy społecznych. Władze hitlerowskie przystąpiły
do wysiedlania polskich i żydowskich mieszkańców, a ich
miejsce zajmowała ludność niemiecka. Liczba Niemców
we Włocławku wzrosła z około tysiąca w 1939 r. do 11 053
przy końcu 1944 r. W grudniu 1939 r. zlikwidowano dzielnicę nędzy Grzywno – zabudowa składająca się z lepianek
i drewnianych baraków została spalona, a mieszkańcy
wysiedleni lub zamordowani83. Jesienią 1940 r. w dzielnicy Rakutówek między ulicami Warszawską, Starodębską
i Nowomiejską oraz torem kolejowym utworzono getto.
Przy końcu kwietnia 1942 r. Niemcy przystąpili do jego
likwidacji. Spalono drewnianą zabudowę, a włocławscy
Żydzi zostali wywiezieni do obozu zagłady w Chełmnie
nad Nerem84.
Władze okupacyjne kontynuowały zapoczątkowaną
w okresie międzywojennym rozbudowę wschodniej dzielnicy Włocławka. Planowano budowę drugiego mostu przez
Wisłę, który umożliwiłby wprowadzenie ruchu tranzytowego z północy w ulicę Okrężną. Nawiązując do planu
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rozwoju urbanistycznego z 1929 r. podjęto rozbudowę sieci
ulic między ulicami Okrężną i św. Antoniego. W wyniku
nowej regulacji powstały między innymi dzisiejsze ulice
Chmielna i R. Traugutta oraz ulice prostopadłe do nich.
W celu utworzenia rozległego placu przy nabrzeżu wyburzono domy przy północnej stronie Starego Rynku85.
Rozpoczęta w styczniu 1945 r. ofensywa Armii Czerwonej zmusiła wojska niemieckie do opuszczenia Włocławka. Wycofując się w pośpiechu Niemcy nie zdołali
zrealizować planów zniszczenia miasta i wywiezienia
maszyn z zakładów przemysłowych. Najpoważniejszą
stratą było wysadzenie mostu na Wiśle oraz uszkodzenie
elektrowni miejskiej.
Z wkroczeniem 20 stycznia wojsk radzieckich rozpoczął się we Włocławku proces tworzenia nowego ustroju
politycznego i gospodarczego. W warunkach tzw. realnego
socjalizmu samorząd miejski został podporządkowany
władzom partyjnym i państwowym. Od 1945 r. powiat
włocławski znajdował się w granicach województwa
bydgoskiego. Reforma administracji z 1975 r. ustanowiła
województwo włocławskie. Przetrwało ono do 1999 r.;
w wyniku wprowadzonej wówczas reformy podziału
administracyjnego kraju Włocławek ponownie stał się
miastem powiatowym i został włączony do województwa
kujawsko-pomorskiego86.
W czasie drugiej wojny światowej Włocławek utracił
blisko połowę mieszkańców; spis z 1946 r. wykazał tylko
48 260 osób. Przyrost ludności w pierwszych powojennych
dziesięcioleciach przebiegał poniżej średniej krajowej.
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22. Włocławek 1941. Plan podziału na parcele terenów przy ulicach św. Antoniego (SA Strasse), Chmielnej (Moltke Strasse),
Bukowej (Blücher Strasse), J.I. Kraszewskiego (Gneisenau Strasse), Jagiellońskiej (Bismarck Strasse), Wł. Reymonta (York
Strasse, Litzmann Strasse), wycinek z mapy w skali 1 : 1000,Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Miasta Włocławka,
Zarząd Miejski 1918 – 1939, sygn. 3159.
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Dopiero w 1965 r. zaludnienie Włocławka przekroczyło
stan z 1939 r. Okres największego wzrostu liczby ludności,
spowodowanego wzmożoną migracją, przypadł na lata
1965 – 198087. Do połowy lat sześćdziesiątych XX w. rozwój gospodarczy Włocławka charakteryzował się słabą
dynamiką. Produkcja przemysłowa w tym czasie opierała się głównie na fabrykach powstałych przed 1939 r.
Gwałtowny wzrost inwestycji przemysłowych nastąpił
dopiero w latach 1965 – 1975. Nowe zakłady lokowano
głównie na obrzeżach miasta, w dzielnicy Wschód i na
terenie dawnej wsi Brzezie po stronie zachodniej. Znaczący
wpływ na miejską infrastrukturę komunikacyjną wywarła
budowa zapory i elektrowni wodnej na Wiśle w latach
1962 – 197088.
Do lat sześćdziesiątych XX w. kształt urbanistyczny
Włocławka nie podlegał większym zmianom. Nowe
budynki mieszkalne wznoszono tylko w obrębie dawnego
centrum, ze szczególną intensywnością we wschodniej
części Śródmieścia, co w pewnym stopniu można uznać za
realizację koncepcji urbanistycznych z okresu międzywojennego. W latach pięćdziesiątych w dzielnicy Śródmieście,

na obszarze wyznaczonym torami kolejowymi, rzeką Zgłowiączką, Wisłą i placem S. Staszica od strony wschodniej,
znajdowało się 60% miejskich zasobów mieszkaniowych
i 50% ogółu miejsc pracy w przemyśle89. W celu zaspokojenia rosnących potrzeb w latach siedemdziesiątych
na terenach znacznie oddalonych od centrum rozpoczęto
budowę wielkich osiedli. Na zachodnich rubieżach miasta
powstało osiedle Zazamcze (30 tys. mieszkańców), we
wschodniej części osiedle Kazimierza Wielkiego (20 tys.
mieszkańców), a po stronie południowej – osiedle Południe
(40 tys. mieszkańców). W położonej na prawym brzegu
Wisły dzielnicy Zawiśle dominuje zabudowa rozproszona,
składająca się głównie z domów jednorodzinnych. Podobny
charakter ma dzielnica Mielęcin-Michelin usytuowana przy
południowej granicy miasta. W 1979 r. w wyniku przyłączenia obszarów wiejskich na północnym brzegu Wisły
oraz pobliskich wsi po stronie zachodniej, południowo-wschodniej i wschodniej powierzchnia miasta zwiększyła
się do 86,5 km2. Obecnie granice Włocławka obejmują
obszar 84,34 km2 90.
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Włocławek
The history and spatial development of the town

Włocławek is situated in the Płock Valley, on the south
bank of the Vistula river, close to where the smaller Zgłowiączka flows into it. The area where the town has developed
is elevated approximately 58 – 59 meters above sea level
and descends gently towards the river. The terrace on the
opposite bank of the river reaches a much higher altitude of
up to 90 meters above sea level. The soil in the vicinity of
the town is predominantly sandy, therefore less fertile1.
The oldest remains of colonization in the region date
back to megalithic cultures from the end of 3 000 years
BCE, which left behind enormous tombs of stone and
earth up to 100 meters in length. The subsequent millennium brought with it to the Eastern Kuyavia region an
influx of the agricultural peoples of the spherical amphora
cultures, followed in the Bronze Age by the peoples of
the Trzciniec culture (1500 – 1300 BCE) and the Łużyce
culture (1200 – 650 BCE). Traces of the Pomeranian culture
discovered within the town boundaries point to settlement
continuity dating from the 2nd century BCE. There is also
well documented evidence of settlements from the period
of Roman influences, from the 2nd to 5th centuries CE, connected chiefly with the Germanic peoples of the Przeworsk
culture, whose hamlet was likely situated at the estuary of
the Vistula and Zgłowiączka2.
The climatic change which started at the end of the
rd
3 century BCE, manifested mainly through the cooling
and the increased precipitation, as well as the migration in
the 4th and 5th centuries of the Przeworsk culture peoples
southwards, caused a settlement crisis lasting almost two
hundred years, terminated only in the 6th century with the
development of Slavic settlements. The early Middle Ages
witnessed the intensification of the process of colonization in the area of the present town, and in the 9th century,
in the bifurcation of the rivers Vistula and Zgłowiączka
a settlement was established, whose inhabitants lived off
agriculture and crafts3.
In the second half of the 10th century, the territory
around the central Vistula river became part of the Piast
monarchy. The administrative and political centre of the
Kuyavia region, or perhaps even the whole of the Masovia
province, was the princely burgh erected on a hill at the
estuary of the rivers Zgłowiączka and Vistula. According to
Gallus Anonymous’s chronicle, written down at the begin-
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ning of the 12th century, the burgh of Włocławek was among
the most important administrative centres of the state ruled
by Boleslaw I the Brave (992 – 1025). The military contingent of the burgh of Włocławek district consisted of 800
armoured troops and 2 000 shielded footmen4.
The latest archaeological research puts forward
a hypothesis that the earliest Piast burgh was in fact situated
where the present-day village of Zarzecze is located, on
the right bank of the river Vistula some six kilometres to
the east of where the town of Włocławek is now, and it
was only in the 11th century that the burgh of Włocławek
took over its functions. This view, however, has yet to be
convincingly substantiated.
In the monarchy reconstructed by prince Casimir the
Restorer (1039 – 1056) the burgh of Włocławek retained
the role of a political and administrative centre of Kuyavia.
A castellan residing in the town held military and judicial
power on behalf of the prince, and oversaw the collection
of the levies owed to the prince’s treasury. After the territorial division of the Piast monarchy under the charter of
prince Boleslaw Wrymouth (1138), the Kuyavia region
was now within the boundaries of the Duchy of Masovia,
which fell to Boleslaw the Curly. In 1191 or 1194, prince
Mieszko the Old for the first time marked off Kuyavia as
a duchy separate from Masovia. In 1231 prince Konrad
of Masovia created the Duchy of Kuyavia for his son
Casimir. Apart from Kuyavia, it encompassed the regions
of Dobrzyń, Sieradz and Łęczyca. After the death of the
first prince of Kuyavia in 1267, his domain was divided
amongst his five sons, and Włocławek became a part of
the duchy of southern Kuyavia, whose political centre was
Brześć. The development of the town of Włocławek and its
political history were greatly influenced by the setting up of
Włocławek episcopate around 1123 – 1124 and the erection
of the cathedral. Due to the growing dispute between the
bishops and princely authorities in the first half of the 13th
century, the town gradually started to lose its importance
as a political and administrative centre. By the late 1250s
the seat of the castellans was moved to Brześć, along with
a princely burgh after an agreement of 1266 between prince
Kazimierz and the bishop. In 1320 Brześć Kuyavia was
made part of the Kingdom of Poland, under restoration by
Wladyslaw the Elbow-high. In the rebuilt monarchy, the
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former duchy was transformed into the Brześć-Kuyavia
voivodeship, which survived until the second partition of
Poland in 17935.
The name of the town was first mentioned in sources
dating to the first half of 12th century as Wladislau by Gallus
Anonymous; Wlodislaw by the Mogilno falsification; and

a chapel and a hospital dedicated to St. Gotard on this site,
hence the new name of the area – Szpetal. In the 1230s
Bogusza, the voivode of Masovia, founded a Cistercian
abbey in Szpetal and with the bishop’s consent handed the
hospital and the chapel over to the abbey. The destruction
of the abbey and the hospital during the Prussian invasion

1. Włocławek. The view of the bishop’s palace (on the left) and cathedral (in the foreground), vicar’s college (on the
right). Air photograph, 1922 – 1923. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

Vladizlau by the Gniezno bull of 1136. It was derived from
the first name Włodzisław, which might have been the name
of the founder of the burgh, although there are no sources
to confirm this thesis6.
In the 11th century, in the borough located east of the
burgh a settlement of an early urban character started to
evolve along the bank of the Vistula river. Archaeological
and written sources confirm the existence of craftsmen’s
workshops and a marketplace there. At the estuary of
the Zgłowiączka and Vistula rivers there was a port, and
craftsmen producing boats settled on both banks of the
Zgłowiączka. In the 12th century Włocławek housed the
prince’s mint and a customs chamber, which collected tolls
from ships and boats travelling on the Vistula and Zgłowiączka. Since the late 11th century, a settlement started to
develop on the high terrace on the opposite bank of the river
Vistula, the remnants of which is a cemetery discovered
by archaeologists. Towards the end of the 12th or at the
beginning of the 13th century, Włocławek’s bishops founded

of 1242 – 1243, as well as the disputes over the territorial
boundary of the foundation, resulted in the halting of the
development of the abbey, which the Cistercians finally
renounced in 13587.
Trade and navigation of the Vistula river and the town’s
functions connected with servicing the administrative and
religious centre were the major factors for urban growth
of Włocławek. The decisive influence on the spatial range
of the settlement complex in the Early and High Middle
Ages was the course of the flow of the two rivers, Vistula
and Zgłowiączka, as well as the presence of a princely
burgh and a cathedral, erected in the former borough, presumably in the square between what later became Gdańska
and Bednarska streets (today it is the Bridge of Marshal
E. Rydz-Śmigły). In the prince of Masovia Leszek’s document of 1185 this place is referred to as Old Włocławek
(“Stary Włocławek”). The presence of both princely and
episcopal authority resulted in the dichotomy of the spatial
arrangement. The same document mentions a marketplace
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as well, in Nowy Włocławek, or in novo Wladiclaw, a name
which refers to an urban development which started to
develop nearby the cathedral in the second half of the
12th century. In the mid-13th century a cathedral town, or
civitas kathedralis Wladeslavia, is mentioned, along with

the evidence of preparations on the part of the Chapter to
transform the urban settlement into a town with the charter
of the German town law8.
With the aim of strengthening his economic and political
standing in the region of the Włocławek settlement com-

2. Włocławek. The spatial structure of settlement complex in the middle of the 13th c.,
based on: B. Zgłobicki, Miasta lokacyjne w średniowiecznym Włocławku, [in:] Pogranicze
polsko-pruskie i krzyżackie, ed. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica 2007, p. 308.

a princely town established under the German town law,
or civitas Theutonicalis ibidem syta. Based on information
contained in the documents of 1250 and 1255, it is safe
to conclude that the cathedral town evolved by the river
Vistula, in the vicinity of the cathedral. After the creation
of the bishopric, the area was passed over to the Canons
by the princes of Masovia presumably in 1185 – 1230. The
granting of fiscal and judicial immunity to the cathedral
town by the prince in a document dated 1250 might be
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plex, Prince Casimir attempted to establish his own town
under the German town law in the territory south of the
burgh by the river Zgłowiączka along the route leading to
Brześć, which used to house a marketplace and a settlement
of korabnicy, boat builders. The charter for this settlement
has not survived, although, according to Janusz Bieniak, it
was presumably issued between 6 October 1250 and 8 May
1255. The town was granted the Magdeburg Law and remuneration in the form of land stretching south towards the vil-
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lage of Wieniec. The process of town development included
plans to attract German settlers. The princely authority over
Włocławek did not last, however, since prince Casimir,
at the request of bishop Wolimir (1252–1275), turned the
governance of the civitas theutonicalis over to the Chapter
in a document dated 8 May 1255. The subsequent steps
marking the prince’s withdrawal from the town are the demolition of the burgh between 1257 – 1266, and the handing
over of the remaining princely land nearby the cathedral
along with two villages in the vicinity of the town to the
bishop in 1266. Hence Włocławek became an episcopal
town. At the same time the prince gave his permission to
surround the town under the German town law with a moat
and with wooden fortifications or brick (stone) wall9.
In the first half-century of the bishop and Chapter’s

into action. The cathedral with the surrounding settlement
and the located town were burnt down, and some of the
inhabitants slaughtered10.
Upon signing a peace treaty with the Teutonic Order
on 24 August 1330, the bishop set to rebuild the town, an
operation which was to considerably change its spatial
arrangement. The major element of the plan was relocating
the cathedral from the square by the Vistula river to the hill
previously occupied by the chartered town. Also, the old
burgh was now destined as the site of an episcopal castle.
Those changes forced the translocation of the chartered
town, destroyed by the Teutonic knights. The new chosen site was an area by the Vistula, south of the cathedral
wrecked in 1329, close to the river crossing, where in the
mid-12th century St. John’s church was built. The perime-

3. Włocławek. The spatial structure of settlement complex in the middle of the 14th c., based on: B. Zgłobicki,
Miasta lokacyjne w średniowiecznym Włocławku, [in:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, ed. K. Grążawski,
Włocławek–Brodnica 2007, p. 320.

rule, the spatial arrangement of the Włocławek settlement
complex did not change significantly. The division, formed
in the mid-13th century, into the settlement under the Polish
law around the cathedral, called the Old Town, and the town
granted the German town law charter on the river Zgłowiączka, was maintained. It was only during the invasion by
the Teutonic Order army, which attacked Włocławek on
the Easter Sunday on 23 April 1329, that dramatic changes
occurred. The quick seizure of the town by the invaders
shows that the plan, outlined in the document of 1266, to
build stone or brick protective walls had never been put

ter of the new settlement encompassed mainly previously
uninhabited territory11.
The depopulation of Włocławek in the wake of the
Teutonic invasion required drafting in new settlers. Bishop
Maciej of Gołańcz (1324–1364) entrusted this task to two
vogts, Mikołaj and Burchard, with whom on 8 September 1339 he signed an agreement, also called the second
foundation act, which drew up the institutional framework of the new municipality, and the relations between
the burghers and the town authority. The bishop granted
the town the Magdeburg law, following the example of
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the town of Chełmno. After eight years of wolnizna, or
a rent-free period, the townspeople were obliged to pay
the bishop an annual rent of 1.5 skojec on each parcel, and
6 skojec on each łan – (or hufe, measure of land equal to
16.8 ha) of field. The rent on marketplace facilities, such
as butchers’ benches, bread benches, and the stalls of the
textile merchants and shoemakers, were to be divided by
equal measure between the municipality, the heads of the
commune and the master of the town, whereas half of the
income from the town baths went to the bishop’s office, and
the other half to the municipality. Apart from that, by the
bishop’s order, the burghers were granted 12 łans of grazing
pasture, while the head of the commune’s office was given
seven. The document dated 1339 contains no mention of
the number of łans of land granted to the town, although
later sources state that the municipality had 42 łans at their
disposal. It can be assumed then that no changes were introduced in this sphere and the translocated town took over
the stipend of the town destroyed in 132912.
In the initial stage of the town development, the judicial
and administrative power was in the hands of the heads of
the commune, nominated by bishops, whose office was
hereditary. The first mention of Włocławek town councillors appears in sources as late as 1423, and that of a mayor
in 1430. However, it is almost certain that a town council in
Włocławek, as in other towns, evolved as early as the 14th
century. Based on the information from the 16th century,
it can be presumed that it was composed of five or six
town councillors and a mayor. Among its competences
were the administration of the estate of the municipality,
its representation before the master of the town, and the
guarantee of order and safety in the town. To fulfil the
tasks, the council used a modest administrative apparatus.
Its most important officer was the scribe, first mentioned
in sources in 1428. Later, in the 16th century, there appears
the office of the instygator, whose job was to draw up
inventories of deceased burghers’ belongings, to oversee
the administration of orphans’ estates, and to manage the
services responsible for sanitation and security in the town.
In keeping with the privilege of 1339, judicial power, both
in its lower court capacity and in criminal cases, belonged
to the hereditary heads of the commune, who were entitled
to a third of the income drawn from court penalties. The
remaining part was the prerogative of the bishop, whose
representative, usually a burgrave, was eligible to sit on the
municipal court. The town’s judicial authority extended to
the village of Korabniki, located on the other side of the
Zgłowiączka. In case of appeals against the decisions of the
municipal court, the episcopal tribunal was the appropriate
body. In accordance with the Chełmno law, court hearings
were attended by five or six jurors, elected from among
the burghers13.
The municipality sought to increase its influence over
the judiciary through the buy-out of the head-of-the-commune office, which was inherited by the representatives of
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the Kuyavian nobility. By the mid-16th century, the town
had already managed to take control over half of the office.
In the end, the bishop Jan Drohojowski (1551 – 1557) abolished the hereditary office of the head of the commune,
and promised to hand over to the municipality the remaining part of the office upon the death of the last surviving
descendant of the hereditary head of the commune, which
took place in 1591. The rules for the selection of the heads
of the commune and members of the city council were
outlined in the episcopal privileges in the second half of
the 16th century. The elections of court members were to
be held on 22 February. A gathering of residents indicated
two candidates, from among the town councillors, for the
post of the head of the commune, whereas the bishop or
the burgrave on the bishop’s behalf made a decision about
filling the office. Also, the master of the town approved of
the choice of the five or six jurors made by the town residents. The election of the council was held in mid-October,
with two councillors chosen by the bishop and two by the
residents’ assembly, while the mayor was elected by the
bishop or burgrave from among four candidates presented
by the burghers14.
The bishop Józef Ignacy Rybiński (1777–1806)with
a decree issued on 2 August 1787 established the Committee of Good Order, which, like the commissions on royal
cities reform created in the Republic of Poland, was to
draft a plan for system reform for Włocławek and for the
betterment of life conditions in the town. At a meeting held
on 1 May 1788, the Committee issued a regulation outlining
the new system framework for the town. The administrative
power lay in the hands of the town council, which consisted
of six city councillors headed by a president. Members
of the municipality held their offices for life. The most
important judicial authority lay with the court of assessors,
comprising the head of the commune and eight jurors. The
citizens partook of the communal power through the Third
Estate, which had 14 members. The president and the head
of the commune were to be elected from among the city
councillors, with the right to nominate them remaining in
the hands of the castle starost, or burgrave. A joint assembly
of the council, the heads-of-the-commune court and the
Third Estate elected the vice-president, the senior juror
and the senior municipal, who presided over the Third
Estate15.
We do not have at our disposal any sources which would
permit us to reconstruct the spatial layout of the urban
settlement of the so called cathedral town type, which was
in existence along the Vistula river banks from mid-12th
century until 1329. It occupied an area of approximately
four or five hectares, with its eastern perimeter being presumably marked by the later Matebudy Street, and the
southern one formed by Tumska Street and Toruńska Street
(now Primate S. Wyszyńskiego Street). By analogy to other
settlements of this type, it can be assumed that it was set
on a polycentric plan. Within its boundaries, besides the
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cathedral and the canons’ curia, there was the marketplace,
quayside, burghers’ houses, craftsmen’s workshops, and
accommodation of the servant classes connected with the
cathedral and the bishop’s residence.
The first chartered town from the mid-13th century
probably occupied the area south of the burgh, along the
Zgłowiączka river. Nevertheless, the re-creation of its plan
can only be of a hypothetical nature. Based on an analysis of
a later street network and building arrangement, it has been
presumed that the town was built on a checkerboard town
plan, with a square market surrounded by eight blocks of
plots16. This kind of urban spatial arrangement would have
been a very innovative solution at the time (mid-13th c.),
therefore we cannot rule out the possibility that the actual
city plan implemented in Włocławek was an older one,
with a wide street, in this case the route leading to Brześć,
constituting the main axis of the town. It can be assumed
that the area of the located city of Włocławek amounted

beginnings. Leading towards the north in the direction of
the Vistula and the parish church there was Szeroka Street
(now Maślana) and Św. Jana Street (now Stary Rynek).
Communication-wise the most important streets, leading
to the bridge on the Zgłowiączka river, were Tumska and
Łęgska, which formed part of an overland route from the
west to the east, joining Toruń with Płock. Two streets
running parallel to the river, Zamcza and Szpichlerna, were
of local significance. Wójtowska Street (at the beginning
of the 19th century Nowa Street, later Szeroka street, now
3 Maja), leading from the market towards the south, was
probably only delineated in the 16th century to coincide with
the development of the southern outskirts. Włocławek was
not encircled by defence walls either in the Middle Ages,
or in the modern times, but at the exits of Tumska and
Łęgska Streets wooden gates were erected to monitor the
movement of outside element through town. The eastern
gate, called Kowalska, was named after the road leading

Tab. 1: Number of houses in Włocławek, 1787 – 1925
Year
1787/1793
1820
1860
1875
1909
1925

wooden houses
number
%
191
301
348
550
283
573

brick houses
number
%
   10
   44
123
286
881
76%
1820
74%

other houses
number
%
0
0
0

57

total
number
201
345
471
836
1164
2450

%
100
100
100
100
100
100

Source: M. Gruszczyńska, Materiały źródłowe do dziejów Włocławka w latach 1793– 1914 w zasobie
Archiwum Państwowego we Włocławku, [in:] Włocławek i jego dzieje (as n. 4), p. 255; M. Morawski,
Monografia (as n. 14), p. 42; B. Ryszewski, Zaludnienie Włocławka i warunki życia mieszkańców
w XIX wieku, [in:] Włocławek (as n. 1), p. 551, 557.

to about four hectares. It bordered with the cathedral city
to the north, while in the south it went as far as the later
Cyganki Street.
The spatial arrangement of the town located in 1339
can be traced in the cartographic sources dating from the
late 18th and early 19th centuries. Also, it had been preserved without any major adjustments in the contemporary
urban structure. The town is regularly laid out on a plan
resembling a rectangle measuring approximately 300 x 250
meters, with its western side running beyond Matebudy
Street, and the eastern one reaching Koniec Street (now
Rybacka Street). The southern border was marked by
Tumska Street and Łęgska Street. The town occupied the
area of about seven hectares then, with a central market
laid out on a square-resembling plan, measuring 75 x 75
meters. The town hall in the middle of the market adjoined
textile and shoe-making benches, and butchers’ shops.
The street corners of the marketplace were where seven
streets of varying communication significance took their

towards the town of Kowal17.
Based on information coming from the 16th to the
th
18 centuries concerning the number of houses, it can be
assumed that the area designated for town dwellings was
divided into about 200 plots. The oldest preserved listing
of rents paid by the burghers to the bishop from the year
1582 mentions 173 houses. An inventory of 1598 contains
information that the rent owed to the bishop was drawn
from 194 households located within the urban boundaries.
To this number there should also be added two head-ofthe-commune parcels, seven houses remaining in ruin, and
property belonging to the municipality. A register of 1787
lists 224 houses, and a register of 1793 contains a similar
number of houses – 201, of which 133 were located in
the town and 68 in the suburbs. In the suburbs there were
also 33 barns. Until the end of the 18th c. it was still wood
that was the staple building material. The listing of 1787
mentions only ten brick houses, all of them centred around
the market. The remaining buildings in the town were con-
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structed of wood, with only 62 of them covered with roof
tiles, and 61 with shingles, according to a registry of 1793.
Houses in the suburbs were thatched18.
Fires and war damage meant that the state of the
housing stock was subject to significant fluctuation. An
inventory of 1582 mentions 65 burnt buildings. The fire of
1613 destroyed the cathedral and surrounding buildings.
The fire of 1620 proved to have severe consequences, as
it consumed the parish church and two-thirds of the town
buildings. In 1657 the town was burnt down by Swedish
troops. Subsequent destruction and looting afflicted the
town and its residents during the Northern war: from 1704
to 1705 by the Swedish troops, and then in 1707 by the
Russian ones. The town was seized by the Russian army
again in 1769, and during that time approximately onefourth of all parcels remained unoccupied. According to
information of 1760, in the town there were 155 houses,
as well as 47 vacant lots and 11 destroyed granaries19.
Towards the end of the 16th century three suburbs with
61 houses receive a mention in sources. The development
of suburban settlement was not the result of city planning
and the pushing out to the suburbs of groups of people or
industrial appliances, for which there was not enough space,
or which became burdensome. Instead, the settlements in
the suburbs of Włocławek had a garden and agricultural
character and they developed at some distance from the
town limits. In the southern part of the landed patrimony
the suburb of Kokoszka was established, mentioned in
sources as early as 1430. The development of settlement in
the southern suburbs is evidenced by a reference of 1517
to Cyganka Street, or Czigany. To the south of this street,
in the 16th century the suburb of Nowe Miasto was created,
in the region of what later became Zduńska, Piekarska,
Przedmiejska and Królewiecka streets. The development of
this suburb was accelerated by the founding of a Franciscan
reformer monastery in the first half of the 17th century. To
the south-east of the town, along the road leading to the
town of Kowal, the suburb of Strycharskie developed, first
mentioned in sources in 1564. The south-western suburb,
located on the right bank of the Zgłowiączka river had
mainly industrial character, and from the 14th century there
existed records attesting the presence of a brickworks,
brewery and mills there. An record of two vineyards in the
vicinity of the river dates back to 153420.
The settlement situated between the town and the episcopal palace and around the cathedral retained its administrative distinctiveness. It was subject to the immediate
authority of the Chapter, and according to information
from the end of the 16th century, there were about 100
houses belonging to the clergy within its boundaries21. In
the wake of the destruction caused by the invasion by the
Teutonic Order army in 1329, the bishop Maciej of Gołańcz
e started the construction of a new castle on the site of an
old princely burgh on the hill in the interfluve between
the Zgłowiączka and Vistula rivers. In the Middle Ages
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the main entrance to the castle was accessible from the
west over a bridge on the Zgłowiączka. In the times of the
bishop Stanisław Karnkowski (1567 – 1581) the castle was
rebuilt in the Renaissance style, and a new entrance was
arranged from the town’s side. Construction and renovation
work aimed at the improvement of living conditions was
carried out under the rule of bishops Krzysztof Szembek
(1720 – 1738) and Antoni Ostrowski (1762 – 1777. However,
Włocławek’s bishops were rare visitors at the castle since
their primary residence was the castle in Wolborz. On the
left bank of the Zgłowiączka, opposite the castle there were
situated the utility buildings of the farm, like the brewery
and the stables, and the palace garden22.
In the Middle Ages Włocławek ranked as a small town.
In 1458, the town’s residents were obliged to provide six
armed troops for the expedition against the Teutonic Order.
For comparison, Inowrocław, the biggest city in the Kuyavia region at the time, provided 20 troops23. It is estimated
that towards the end of the 14th century the population of
the town was about 500. The destruction caused by the
Teutonic Order forage in 1431, and the plagues which
afflicted the town in 1433, 1483 and 1511, did nothing
to help demographic development, which started to show
signs of improvement only in the 16th century. The inventory dated around 1534 states that there were at least 71
families living in the town itself, and 46 in the suburbs.
Assuming that an average household counted four or five
people, it can be presumed that in the first half of the 16th
century the population of the town was approximately 600,
while some researchers, using the same data, estimate the
population at as many as 880 inhabitants. This number
does not include the cathedral clergy, who accounted for
further 80 people approximately, and the servants and folk
living in the castle and the castle farm, which came up
to about 200 people. Based on information contained in
registers of rent-paying properties from 1582 and 1598, it
is safe to conclude that towards the end of the 16th century
the population of the town increased to about 1000, while
in the suburbs it reached 400 people. Altogether then, the
whole settlement complex including the castle, cathedral,
town and suburbs might have been inhabited at the time
by about 1700 people. The suggestion that Włocławek
counted 2100 inhabitants at the end of the 16th century
seems to be an overestimation24. The burning down of the
town by the Swedes in 1657, and the destruction as result
of the Northern War at the beginning of the 18th century, are
certain to have caused a significant decrease in the number
of inhabitants. The year 1660 saw only 28 houses inhabited
in the town itself, and three in the suburbs. The number of
people receiving the holy communion at Easter in all of
the Włocławek parish, which included the nearby villages,
help to depict the scale of depopulation. While in 1639 the
number of people receiving the sacrament of the Eucharist
stood at 3000, in 1725 it dropped dramatically to about 600.
The 18th century marks a slow restoration of demography.
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Tab. 2: Population of Włocławek 14 – 20th c.
Year
14th c.
1598
1789
1815
1820
1837
1846
1866
1880

Number of residents
   500
1 700
2 125
2 444
3 278
4 616
6 085
9 649
17 633

Year
1900
1910
1921
1929
1939
1946
1965
1975
1995

Number of residents
22 971
33 764
40 182
56 703
66 739
48 126
68 100
90 500
123 100

Source: B. Ryszewski, Zaludnienie Włocławka i warunki życia mieszkańców w XIX wieku,
[in:] Włocławek (as n. 1), pp. 555 – 556; B. Berent, Żydzi we Włocławku w Drugiej Rzeczypospolitej, [in:] Włocławek (as n. 59), p. 289; W. Wróblewski, Statystyka Włocławka. Wiek
XIX, Włocławek 1999, passim; idem, Statystyka Włocławka. Początek XX wieku, Włocławek
2000, passim.

Chart 1. Włocławek. Population in the period XIV c. – 1995
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According to a listing of 1789, the town had a population
of 1325, and further 800 lived in the suburbs and on the
cathedral grounds. All the inhabitants were of Catholic
denomination since Protestants and Jews were forbidden
from settling down in the bishop’s private town. They were
only permitted short stays as merchants25.
In the Middle Ages as in modern times, Włocławek’s
economy depended largely on crafts, from which two-thirds
of the town’s inhabitants earned their living. The register
of 1598 mentions 115 artisans, but it is safe to assume that
the list is not complete. By the end of the 18th century, the
number of craftsmen rose to 169. Throughout the modern
times, crafts supplying the residents with food, like bakers
and butchers, and clothes, such as tailors and shoemakers,
had a numerous representation. The production and services
offered by Włocławek’s craftsmen were intended chiefly
for the local market. The only industry whose significance
exceeded the local area was brewing. Towards the end of
the 16th century, Włocławek housed a head-of-the-commune’s and a castle breweries, as well as seven burghers’
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breweries. All Włocławek’s brewers made use of the malt
mill, or mielcuch, located by the Zgłowiączka, mentioned
as early as 1377. By the end of the 17th centuries also the
theological college and the reformers’ monasteries had their
own breweries26. Because of the bishop’s rare presence, the
castle or the episcopal court did not influence the town’s
economic development in any significant way. The town’s
lord, taking advantage of his rights resulting from the mill
regale, or exclusiveness, retained control over the mill
industry. The burghers were obliged to use the bishop’s
mills, situated by the Zgłowiączka river. By the end of the
16th century, apart from the malt mill, there were four other
mills there, leased to the millers for a rent27.
Despite being located by the Vistula river, which formed
the main thoroughfare and trade route of the Kingdom
of Poland, Włocławek did not play a significant role in
long-distance trade since the town was set off the main land
routes. In the Middle Ages and in modern times, merchants
travelling from Masovia to Toruń and Gdańsk would only
occasionally stop there on the way north. Włocławek’s com-
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Tab. 3: Employment structure of Włocławek 16 – 18th c.
Profession
merchants
pharmacists
shoemakers
tailors
weavers
bakers
butchers
brewers
fishermen
potters
saddlers

Year 1563 Year 1598
(1582)
12
12 +14
2
(2)
10
16
4
11
1
38

13

(6)
20 (16)
7
1

Year
1760

22
15
2
20
10
35
12
12
2

Year
1788

29
21
1
16
21
37
20
4

Profession
carpenters
coopers
joiners
bricklayers
locksmiths
smiths
glaziers
others
farmers
total

Year
1563

Year 1598
(1582)
1

2
16
2
1
2
1
22
65

(62)
143 (86)

Year
1760
   7
   2
   2
   5
   4
   1
   1
   1

Year
1788
–
   3
   8

153

169

–
   1
   1
   7

Source: W. Kujawski, Włocławek w czasach nowożytnych i jego dzieje kościelne, [in:] Włocławek (as n. 1), p. 246; idem, Komisja
dobrego porządku. Samorząd miejski przed i po reformie 1787 roku, [in:] Włocławek (as n. 1), p. 361, 362, 377; P. Bokota, Cechy
rzemieślnicze we Włocławku w okresie przedrozbiorowym (XVI–XVIII w.), [in:] Włocławek (as n. 1), p. 290 – 291.

mercial significance was largely limited to the local-range
retail trade in food stuffs and local artisan products, as well
as the purchase of grain from the eastern Kuyavia region
and the Łęczyca estate. The growth in the importance of the
Włocławek river port in the grain trade has to be attributed to
the enactment of a customs chamber by Sigismund I the Old
in the town from 1520 until 1652. The bishop, by the power
of the trade regale, preserved control over the burghers’
grain trade, and his consent was required to erect granaries.
The owners of these, as well as merchants in the business of
floating grain down the Vistula and Zgłowiączka rivers were
under the obligation to pay a special rent. Towards the end
of the 16th century along the Vistula there were 27 granaries,
including 12 brick ones. 20 of these granaries belonged to
the burghers, six to gentry and one to the Cracow Chapter.
According to an inventory of 1598, Włocławek was home
to 12 grain merchants, in possession of large and small
boats for the transportation of grain. Upon the moving of
the customs chamber to Nieszawa in 1652, Włoclawek’s
port gradually started to lose its significance, a fact further
evidenced by the decline in the number of granaries to 16
by the end of the 18th century28.
Retail trade centred around the stalls situated in the
market by the town hall. The basic form of trade contacts
with the local rural population were the weekly markets
held on Saturdays. Foreign traders visited Włocławek in
bigger numbers on several occasions during the year to take
part in fairs. The oldest fairs coincided with St. Mary’s celebrations and indulgences held in the cathedral dedicated to
St. Mary. According to information dating from 1520, fairs
started on Annunciation Day, 25th March, and St. Mary’s
Assumption, held on 25th August. To reinvigorate trade,
the town sought to obtain the king’s permission to organize
more fairs. In the 17th and in the first half of the 18th centuries, it received privileges which permitted it to hold 12
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fairs, however only some of them succeeded in attracting
foreign traders. Towards the end of the 18th century, four
fairs were organized: the winter one to coincide with the
Epiphany on 6th January; two fairs in spring to celebrate
St. Adalbert on 23rd April and St. John the Baptist on 24th
June; and the summer one which started on 15th August,
marking the Assumption of St. Mary29.
The privilege of 1339 established the boundaries of the
city landed patrimony, which did not undergo any major
changes until the end of the 18th century. It comprised 42
łans (18–24 ha) and additionally seven head-of-the-commune’s łans and 12 łans of grazing pasture. In 1787 farmland
occupied 60% of the patrimony territory (758 ha) and forests
approximately 38% (418 ha)30. It was the burghers and farmers from the suburbs who tended the land, although some
of the fields belonging to the townsfolk were cultivated by
hired workers, the so called komornicy, who did not possess
any land of their own. For the burghers, farming was usually
a peripheral activity, whereas for the suburbs dwellers it
was a regular occupation. In 1583, farming concerned 45
burghers and 16 peasants from the suburbs. In 1598, 30
łans of land was divided among the townsfolk, while the
peasants from the suburbs tended 12 łans. The progressive
agrarization of the town in the 17th and 18th centuries is
further testified by the fact that in 1793 burghers farmed
37 łans and 26 morgens of land. After the municipality
requisitioned the head-of-the-commune office, the seven
łans which constituted the stipend of the hereditary office
were transformed into a farm subject to authority of the city
council. The bishop was entitled to a rent of 24 groszes per
łan, and additionally the peasants were obliged to provide
transport and labour services for the castle31.
Due to the scarce database, it is an incredibly challenging task to recreate Włocławek’s oldest sacral topography.
Undoubtedly the first chapel was erected as early as the 11th
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4. Włocławek. The Cathedral of Our Lady. Lithograph, around 1860, author Julian
Cegliński, The University Library in Toruń, entry no. G. 28 373.

century at the Piast burgh. However, the belief, voiced in
older sources, that it was dedicated to St. George has not
been confirmed by other references. The question of the
beginnings of Włocławek’s bishopric has been the subject
of vivid scientific discussion for many years. In the light of
the current scientific knowledge, it may be concluded that
around the years 1123/1124 or 1148 at the latest, the seat
of the diocese was moved from Kruszwica to Włocławek,
with the Kuyavia and Pomeralia regions included within
its borders. Although in the second half of the 12th century bishops still resided alternately in Włocławek and
Kruszwica, after the Włocławek Chapter was constituted
around the year 1148 and after construction work started on
the cathedral, Włocławek became the religious and administrative centre of the diocese32. Lack of data means that
little can be said about the St. Mary’s cathedral, built in the
second half of the 12th century. According to information
contained in a document dating from 1185, it was located
‘in veteri Władislavia’, or in the settlement outside the city
walls, in the vicinity of the later Gdańska and Bednarska
streets. On the initiative of the bishop Michał Godziemba
(1222 – 1252), on the site of the first modest edifice a new
church was erected, which in 1329 was burnt down by

the Teutonic Order. To construct a new cathedral, a new
location was selected on a hill, south of the former cathedral
square. The construction work started in 1340, and it was
carried out, with intervals, until the beginning of the 16th
century33.
Among Włocławek’s oldest church institutions, there is
the St. John the Baptist parish church. Information about the
prince turning over the right of patronage over the church
to the Benedictine monastery in Mogilno appears in the
Mogilno Falsification, or privilege, a document dated 1065,
which in reality was written only in the mid-12th century.
The church was erected by the Vistula river, to the east of
the cathedral town, close to the river crossing. It is impossible to establish if its original location coincided with the
location known from the town located in 1339. In 1315 the
Benedictine Brothers forfeited the right of patronage over
the St. John’s church in favour of Włocławek’s bishop. In
the 15th century the right was taken over by the college of
cathedral vicars, which acquired a decisive influence over
the election of the rector. On the map of the town located in
1339, the block destined for the construction of the parish
church is situated between the marketplace and the Vistula. In modern times, an almshouse was built next to the
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5. Włocławek. The church of St. Vitalis. Woodcut, around 1950, author Leon Płoszaj,
The University Library in Toruń, entry no. G. 1099.

church, which between 1752– 1753 gained new premises on
a parcel situated opposite the church presbytery, thanks to
funds from the canon Florian Lachowicz foundation34.
It appears to be a highly likely hypothesis that the
Church Of St. Vitalis, first mentioned in sources only in
1330, had the function of a parish church for the town
located in the mid-13th century under the German town
law. After Włocławek had been destroyed by the Teutonic
knights, bishop Maciej of Gołańcz rebuilt the church and
also organized a hospital and a house for the poor there. In
1569 a new hospital building was constructed, and it served
as shelter for six to eight people, the sick and the poor. In
1720 the church and the hospital were turned over to the
20th Congregation of the Mission of St. Vincent de Paul35.
By the Vistula river, on the site of the original cathedral, the
burnt-down walls of which survived until the beginning of
the 15th century, the bishop Jakub Sienieński (1464 – 1473)
erected a timber-framed church dedicated to St. Stanislaw, with accommodation for clergymen singing psalms
in the cathedral. The year 1641 saw the construction of
a facility, adjoining the church, which served as an asylum
and hospital for retired priests. Both the church and the
hospital were devastated and burnt by the Swedish troops,
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first in 1657, and later in 1710. In 1780 the entire complex
was re-erected once again. In 1810, however, due to the
deteriorating financial situation of the Chapter, a decision
was taken to demolish the church, and the demolition was
carried out eight years later36.
The construction of the church institutions in the suburbs
did not start until the 17th century, and their origins are connected with private foundations by Włocławek’s citizens.
Around the year 1600 Stanisław Romatowski founded
a wooden chapel dedicated to All Saints in the southern
suburb of the town. In 1639, the founder’s son, Wojciech
Romatowski, together with his wife Dorota, decided to build
a church and a monastery in place of the chapel, intended
for the convent of the Reformed Franciscans, brought over
to Włocławek in 1625 by the bishop Andrzej Lipski (1623–
1630), who handed them over the St. Stanislaw church as
a temporary residence. The All Saints’ monastery church
was consecrated in 1644, while the wooden chapel was
transferred to a new location in Brzeska Street, and received
a new patronage: Saint Adalbert’s37.
Both in the Middle Ages and in modern period, church
institutions extended their care to education. The oldest
school in Włocławek, mentioned in sources as early as
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1215, was created at the cathedral and it offered education
mainly to those considering the priestly career. The school
was housed in various buildings situated in the vicinity of
the cathedral. The level of education in the cathedral school
started to gradually decline after a divinity school was set
up. The town school at the St. John’s parish was probably in
operation in the Middle Ages already, while written sources
confirm its existence in the 16th century. The parish priest
was entitled to appoint the school’s chancellor. In sources
dating from the second half of the 17th century there is no
more record of the parish school any more, and its role in
educating the children from the town and nearby villages
fell to the cathedral school instead. The divinity school
was established by the decision of the Synod of Bishops
in 1568. However, after 20 years, because of difficulties in
obtaining funds, its operations were suspended, and it was
only after erecting a new edifice, on the initiative of bishop
Paweł Wołucki (1616–1622), in the vicinity of the cathedral that educating candidate for the priestly profession in
Włocławek was reinstated38.
As a result of the Second Partition of Poland conducted
by Prussia and Russia the eastern part of Kuyavia along
with Włocławek was incorporated into the Prussian monarchy39. In the autumn of 1806 Napoleon’s army crossed
the borders of the former Rzeczpospolita. Włocławek was
taken over by the French army (on 15 November), which
enabled the restoration of the Polish local administration.
In 1807 Włocławek was situated within the borders of the
Duchy of Warsaw established on the strength of the Treaty
of Tilsit. The Duchy, however, did not manage to last after
the Napoleonic army’s defeat during their expedition to
Russia in 1813. On the strength of the decisions made
in 1815 at the Congress of Vienna Eastern Kuyavia was
incorporated into the Kingdom of Poland, which remained
in personal union with the Russian Empire. After the
November Uprising (1830 – 1831) the Russian authorities
did away with the political autonomy of the Kingdom of
Poland and commenced to eliminate its administrative and
legal sovereignty. This process became intensified after the
loss of the January Uprising (1863 – 1864). The geographical situation of the town near the German-Russian border
caused that after the outbreak of WW I the Russian troops
quickly withdrew from Kuyavia, and on 5 August 1914 the
German army entered Włocławek. From the end of August
to November 1914 military operations took place in the
territory of the Włocławek county, during which the town
was twice taken over by the Russian army. It was not after
the Russians were defeated (11 – 13 November 1914) that
the military situation of Kuyavia stabilized and the town
was again taken over by the German troops. Right after
the WWI finished inhabitants of the town started to disarm
German soldiers on 12 November 1918, and Włocławek
became incorporated into the reborn Polish state40.
Originally, the Prussian authorities maintained the local
authorities (the magistrate) formed in the previous period,

but they underwent a more strict control, as a result of
which Włocławek lost the status of the private bishopric
town. Officials coming from the local burghers were gradually being replaced by German officials from Prussia. The
head of the local authorities became the police mayor, while
the legal system was supervised by the judicial mayor. In
the period of the Duchy of Warsaw the magistrate remained
the main administrative and judicial body; it consisted of
the mayor, the deputy mayor, a treasurer, a writer and two
aldermen. According to the decree about the organization of
the city authorities, a new municipal body was set up – the
town council consisting of 5 members who were burghers
appointed by the state authorities. The town council was
responsible for voting on the budget and scrutinizing the
administration of the city’s finances41.
The most essential political change introduced by the
decree of the viceroy of the Kingdom of Poland in 1818 was
the abolishment of the local government and the subjugation
of the city administrative bodies to the state authorities. The
city council was done away with, and the magistrate was
replaced by the municipal board consisting of a president
and four board members appointed by the viceroy and
the government of the Kingdom. During the November
Uprising the municipal council played a role of the local
government (1931), but officials elected by inhabitants of
the city were dismissed by the viceroy of the Kingdom in
1832. In 1861 Włocławek as a city of the so called third rate
obtained the right to set up the city council. 248 citizens
with the appropriate financial status were given the right to
elect eight city councillors. The council had the legislative
power; its responsibilities included the approval of plans
of expenses and revenues of the city, laws regulating the
city life and supervising the communal wealth. After the
outbreak of the January Uprising , the activity of the council
was suspended and its competences were taken over by the
magistrate. From the 1870s the tsarist authorities reduced
the independence of the magistrate, which was subjected to
the scrutiny of the state authorities. From 1874 the only official language of the city administration was Russian42.
In 1815 in Włocławek the site of the authorities of a new
administrative unit referred to as the Kuyavian district was
set up. While in 1830 the authorities of the district were
moved for a few years to Brześć, in 1836 Włocławek
regained the status of the district town. As a result of the
administrative reforms of 1842 the Kuyavian district was
changed into a county. The governor of the county represented the state authorities, supervised the magistrates and
rural communal offices. The Prussian authorities also set up
the tax office in Włocławek, which dealt with the collection
of customs duties and salt taxes. A warehouse of salt was
built for this purpose at the Zgłowiączka river. The state
tax office operated in the city also during the Russian rule.
In 1860 it was converted into the Tax Board, which was
supervised by the governor of the county. In the second
half of the 19th century the presence of judicial institutions
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6. Włocławek. The view of the northern frontage of the New Market and Szeroka street (now 3 Maja street), in the
background – the Old Market. Picture taken from the Orthodox church in the New Market around 1904 – 5 by Bolesław
Sztejner. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

7. Włocławek. Nowa street, in the background – the town hall in the Old Market.Woodcut, A. Kozarski, 1868. Museum
of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.
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strengthened the central role of the city. From 1861 the
Court of Peace operated for the Włocławek county; it
looked into minor criminal and civil cases. Moreover, from
1864 the Communal Court was seated in Włocławek, which
was set up to serve adjacent villages and the town of Kowal.
The Prussian authorities established a military garrison in
the city, where in 1800 there stayed 643 soldiers. From
1859 two regiments of the Russian troops were stationed
in Włocławek. Military barracks were built on the eastern,
western and southern outskirts of the city in Stodólna street

the river Vistula, with the new, longitudinal spatial layout,
based on the street perpendicular to the riverbed44. Nowa
street combined the territory of the former chartered town
and southern suburbs. In the descriptions from the first half
of the 19th century it was referred to as the main and the most
beautiful street in the town. It included an entrance road to
the town from Warsaw. Its representative character was also
reflected in its housing. According to the suggestions issued
by the local authorities, only brick houses which contained at
least two storeys were allowed to be erected in Nowa street.

8. Włocławek. Green Market. Photograph, around 1910 – 1914, in the background – Złota street and Srebrna street exits. Museum
of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

and Toruńska street, and behind the railway tracks in Długa
street in the town district of Kokoszka43.
The urban modifications in the 19th century were mainly
connected with ordering of the existing network of streets
and a new planning and development of the space in the
outskirts of the city. The city developed predominantly in
the southern direction, in the former suburban area. The plan
prepared in 1818 assumed the creation of a new road (Nowa
street, later Szeroka street, now 3 Maja street) leading from
the Old Market to the new central square called the New
Market (now Plac Wolności, or Freedom Square), which
was designed near the monastery of Reformed Franciscans.
The new square, marked out in the 1830s, was paved; it
played the role of a market place and an interchange of roads
leading to the south, south-west and south-east in the direction of Łęczyca, Brześć and Kowal. In order to increase the
attractiveness of the new centre in the city’s life a garden for
strollers was set up in 1839 south of the New Market; it was
later referred to as Ogród Saski. The spatial changes, implemented in the first half of the 19th c., initiated the process of
replacing the former latitudinal town plan, stretching along

It was inhabited mainly by the new economic elite of the
town, merchants and factory owners45.
The eastern border of the regularly developed suburbs was closed by new Kowalska street (later called
Królewiecka street). The existing buildings – mainly the
monastery of Reformed Franciscans and the church of St.
Adalbert – made the demarcation of a new street parallel to
the main communication axis impossible. For this reason
the urban development works in this part of the suburbs
were reduced to the extension of Brzeska street. The area
located west of Nowa street, between Cyganka street and
Żabia street, were designed to house the Jewish district.
Within the new regulation of the urban development in
the vicinities of the cathedral and the theological seminary
Jurska street was liquidated, all the streets were given the
same width and were straightened. At the expense of the
seminary’s garden the initial part of Gęsia street (now
Wojska Polskiego street) near the Church of St. Vitalis
was extended and straightened46.
A new impulse for the development of Włocławek was
the introduction of the railway in 1862 on the route War-
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saw-Bydgoszcz. The railway station (1862) was situated
south of the New Market. Railway tracks crossed the exit
road to Brześć. For this reason the significance of Brzeska
street changed, as it became the main street leading from
the centre to the railway station. The fragment of the road
to Brześć south of the New Market was called Żelazna
street (now Tadeusza Kościuszki street). A new street was
set up – it led from the New Market to the road to Warsaw.
In the second half of the 19th century the process of the
development of streets was particularly intensified in the

river – which in 1851 was incorporated in the town. The
new brick bridge over the Zgłowiączka river, erected in
the years 1852 – 1856, played a fundamental role for the
development of this part of the town; it made it possible to
lengthen Tumska street in the west and to combine it with
the road to Nieszawa and Toruń. The main street of this
part of the town, leading from the bridge to the west, in the
1860s was called Toruńska (earlier Nieszawska) street4. In
the 1870s a new park was established on the left bank of
the Zgłowiączka river, on the territory of the castle’s former

9. Włocławek. The bridge over the Zgłowiączka river, and Toruńska street, in the background on the
right – the Ferdinand Bohm’s chicory factory, on the left – barracks. Picture taken from the cathedral
tower, Bolesław Sztejner, around 1898. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

area between the New Market and the railway tracks. New
streets combined the most important square in the town
with the western part of Włocławek (Wspólna street, now
Jana Kilińskiego street) and the railway station in the direction of the railway tracks (Kaliska street – now Polskiej
Organizacji Wojskowej street, and Starodębska street). In
the eastern part of the town Towarowa street was set up;
it led from Łęgska street to the banks of the river Vistula.
A new network of streets was also created around a new
market square – Zielony Rynek (“Green Market”) – which
was laid out east of Królewiecka street. At the beginning
of the 20th century the concise architecture in the southern
part of the town extended between Gęsia street, in the west
and Starodębska street in the east. It was only in Żelazna
street that housing architecture went south beyond the
New Market line as generally in the second half of the 19th
century in the area situated between the New Market and
the railway tracks industrial architecture was prevalent
(Kaliska street, Starodębska street)47.
A new industrial district also developed in Zazamcze
settlement – the area situated west of the Zgłowiączka
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farm. In the eastern part of the town, industrial architecture
was concentrated mainly in the area of Łęgska street48.
The strengthening of the river banks and the construction of the embankment of the so-called boulevards along
the river banks in the years 1844 – 1846 were of major
importance for the development of the district located on
the Vistula river. It took the inhabitants and authorities of
Włocławek over twenty years to succeed in the construction
of a bridge over the Vistula river; it played an important
role in the development of trade of farming products from
the Dobrzyń Land and the provision of the town with food.
It was not until 1865 that the moveable bridge at the exit
of Gdańska street was built on the site of the former ferry
crossing. In August of 1914 the bridge was destroyed by
the withdrawing Russian army. The Prussian authorities
erected a new bridge on the same site in the winter of
1915 – 191649.
In the first half of the 19th century the town developed within the borders marked by the plan of 1818. The
development of new streets marked out in the former suburbs was quite slow. In the 1840s in the area of the Old
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10. Włocławek. Bishop’s palace. Photograph taken from the bridge over the Vistula river, the turn of the 19th and 20th c.,
a private property of Edward Ochmański.

Town, beyond the square where six brick houses stood,
wooden architecture was predominant. At Nowa street
nineteen brick houses were erected, while on New Market – only four. On the whole, at that time in Włocławek
there were about seventy brick houses. In the 1820s brick
houses constituted only 13% of all the housing, which
did not differ much from the general condition of other
towns of the Kingdom of Poland (11%). Wooden housing
prevailed in Włocławek until the mid-19th century. It was
not until the last quarter of the 19th century that the town
changed its image. At the beginning of the 20th century
brick buildings constituted three-quarters of Włocławek’s
housing50.
In the 19th century public buildings and seats of the
offices of the town and state administration were quite modest. Most of them were seated in burghers’ houses properly
adapted to administrative tasks. The Prussian authorities
(1793 – 1806) erected a two-storey town hall in the middle
of the market; however, in the 1840s it was in such a bad
technical condition that the magistrate’s offices had to be
moved to rooms rented in private houses. Eventually, the
town hall was dismantled in 1872, and the plans of the construction of a new seat of the magistrate never succeeded. In
1898 the house at 10 Żelazna street (now 10 T. Kościuszki
street) was adapted to the needs of the town administration51. Much earlier – in 1853 – a one-storey building,
which became the seat of the Starosty (district authorities),
was funded from the state financial resources at the corner
of Nowa street and Żabia street. The central functions of

the town increased when in 1835 a county hospital of St.
Anthony was established in a building in Toruńska street
in Zazamcze. From 1877 the Daughters of Charity were
taking care of patients52. The most outstanding building in
the town’s panorama was still the bishop’s palace, but its
interior was being substantially rebuilt throughout the 19th
century. In 1812 a military hospital was set up in the rooms
of the palace; in 1818 – it became a school building. In
1858 the building was divided into two parts – the schools
and the bishop’s curia53.
The growing number of inhabitants of Włocławek
and the influx of people of various denominations caused
significant changes in the sacral topography of the town.
Most Catholic churches were expanded and modernized
mainly in the Neo-Gothic style. In 1853 a Neo-Gothic bell
tower was erected next to the presbytery of the cathedral,
and in the years 1886 – 1901 the building of the cathedral
was developed thoroughly. As the number of clerics grew,
in 1843 a new building of the theological seminary was
constructed next to the Church of St. Vitalis in Gęsia street.
Further buildings of the seminary were built in 1882 and in
the years 1899 – 1900. In the years 1844 – 1846 the parish
church of St. John was restored, and in the years 1912 – 1913
the Church of All Saints and the monastery of Reformed
Franciscans were expanded54.
The growing population and increasing building density
resulted in the need for additional space for graveyards, as
the cemeteries by the churches were no longer sufficient.
In 1823 the first municipal cemetery for Christians was
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11. Włocławek. Cathedral, the state after the reconstruction in neo-Gothic style. Woodcut, 1947,
author Leon Płoszaj, The University Library in Toruń, entry no. G. 1096.

12. Włocławek. The town view from the cathedral tower to the southern east, in the foreground – the seminary
and the church of St. Vitalis, in the background – the synagogue and Protestant church. The photograph by
Bolesław Sztejner, około 1898. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

13. Włocławek. Orthodox church. Postcard, around 1917, published by Buchhandlung
H. Pomeranz. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

14. Włocławek. Fair in the Old Market. Photograph, 1920 – 1930. On the left there are visible tenement houses
demolished by Germans in 1940. Taken by “Karol Szałwiński” photographic studio. Museum of Kuyavian
and Dobrzyń Land in Włocławek.
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established to the east of Królewiecka street, near the Green
Market. Given the growing demand for space for residential buildings in the Śródmieście district, the cemetery was
closed down in 1893. In 1891 a new cemetery started to be
set up in an unsettled area by the road to Kowal (now F. Chopina street). The Jewish cemetery was set up in 1830 in the
southern suburb at what is now Nowomiejska street55.
During the rule of the Prussian authorities the first
Protestants arrived in Włocławek. Originally, Protestant
masses were held in the wooden Church of St. Adalbert,
which in 1821 became the property of the Protestants. It
was not until the years 1877 – 1881 that on the site of the
wooden church a new Neo-Gothic church with the adjacent
cemetery was erected by the Protestant community. In the
19th century orthodox believers used the burghers’ house
in what now is plac M. Kopernika, as the orthodox temple. It was not until the years 1902 – 1906 that an orthodox
church was constructed in the New Market; it was later
dismantled in 1925. The first synagogue was erected in
1854 in the so-called Jewish zone at 14 Żabia street. As
the Jewish population increased systematically, in 1910
a second synagogue was built at the corner of Złota and
Królewiecka (number 17)56.
The municipal infrastructure developed slowly in the
19th century. The water supply system constructed in the
16th century operated in Włocławek until the end of the
19th century; it conducted water from the springs in Łęgska

and Towarowa streets. Nevertheless, in 1872 wooden pipes
were replaced by iron pipes. After the spring had become
dry at the beginning of the 20th century, mainly ten public
wells and over a thousand of private wells were used to
supply the town with water. It was not until 1912 that the
works to construct the sewage system started. In 1918 the
sewage system was five-kilometre-long. In 1913 the first
electric plant supplying energy to burghers’ houses was
erected57.
The Prussian authorities aimed at improving the economic situation of Włocławek by supporting trade. For
this purpose in the years 1793 – 1807 a few grain granaries
were built along with one salt granary58. In the first half
of the 19th c. Włocławek’s trade turnover was steadily
growing. According to the data of 1860 the merchants’
guild included 22 merchants, who predominantly dealt
with the grain trade. The role of the grain trade decreased
in the second half of the 19th century when the importance
of the railway transport started to grow. Most inhabitants
of the town earned their living from craft. In the mid-19th
century 581 craftsmen lived in Włocławek and its vicinities.
They represented 43 professions. The most numerous group
were craftsmen supplying people with food and clothes:
bakers – 40, butchers – 35, tailors – 70, shoemakers – 75. In
the 19th century in Włocławek there took place six general
fairs along with weekly Friday and Sunday fairs. From
1881 fairs were also held on Tuesdays and Fridays. In the

15. Włocławek. The New Market seen from Szeroka street. In the background to the left – the hotel Zajazd Polski and Protestant church
tower. Photo c. 1904–1905 taken by Bolesław Sztejner around 1904–1905. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.
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Old Market craftsmen used to sell their products, while in
the New Market groceries and animals were sold. The same
function was fulfilled by two new market squares situated
in the eastern part of the town outside the built-up area:
Green Market and Horse Market59.
The industrial revolution did not affect the development
of the town significantly until the mid-19th century. In 1860
one hundred-sixty factory workers were registered – they
were employed mainly in small factories connected with the
grocery industry. In the 19th century Włocławek became an
important centre of the production of chicory, which also
affected the development of the cultivation of this plant in
Eastern Kuyavia. The first factory of chicory was set up in
1816 in Zazamcze by the Bohm brothers. In 1866 twenty-two workers were employed there. In the second half of
the 19th century four factories of this kind operated in the
town. In the years 1799 – 1848 a paper factory operated in
the village of Łęgi (about 3 km to the east of the town). Like
in the previous period the milling production concentrated
at the Zgłowiączka river60.
The introduction of the railway line Warsaw-Bydgoszcz in the town in 1862 played a major role in the
development of industry. From the 1870s the process of
industrialization became intensified and changed radically
the economic character of the town. The paper industry
(cellulose), the ceramic industry (two factories of faience
and pottery), the grocery industry (brewery, distillery and
the factory of vodka), the machine tool industry (factories
of farming machines), the chemical industry and printing
developed dynamically. The extent of changes in economic character of the town may be illustrated by the ratio
of number of industrial workers to number of craftsmen:
in 1870 there lived 591 craftsmen and 118 workers in
Włocławek, while forty years later – 607 craftsmen and
3071 workers61.
The Napoleonic wars stopped the favourable economic
and demographic tendencies, the first symptoms of which
appeared during the Prussian rule. The new political system
established at the Congress of Vienna brought hundred
years’ of peace, which also triggered the increase in the
town’s population. In the 1820s the town’s population grew
by 65% as against the condition from the end of the 18th
century. In the first half of the 19th century the number of
inhabitants increased three times (up to 6085 people in
1848). The influx of settlers from adjacent villages associated with the industrial revolution caused that from the
1870s to 1910 the population growth rate increased three
and a half times. In 1910 Włocławek with the population of
33 764 inhabitants was the eleventh most densely populated
town in the Kingdom of Poland62. A new phenomenon in
the development of the town in the 19th century was the
ethnic and religious diversification. The Prussian authorities
lifted the ban on the Jews’ settling down in Włocławek.
At the beginning of the 19th century there was a plan to
create a separate Jewish borough in the southern outskirts

of the town, the aim of which was to reduce the economic
influence of this ethnic group. The plans were never carried
out as the town authorities did not have legal grounds and
financial resources to decide where newcomers should
reside. In the 19th century the percentage of Jews among
the inhabitants of Włocławek remained at the level of 8%
(1827) and rose to 11% in 1893. A significant increase in
the number of Jewish inhabitants of Włocławek occurred
at the beginning of the 20th century (up to 20% in 1909)63.
A similar tendency could be observed also in reference to
the Protestant population, the majority of whom constituted
Germans. Throughout the 19th century the percent of Protestants among the inhabitants of the town ranged from ca.
7 – 10%, and at the beginning of the 20th century it stabilized
around 9%. Orthodox believers constituted about 5% of
the population. They consisted mainly of teachers, clerks,
police officers and soldiers of the Włocławek garrison. In
the interwar period prior to the outbreak of the Great War
the percentage of Catholics decreased from about 71.5%
(in 1893) to 66% (in 1909)64.
Primary education kept its denominational character
throughout the 19th century. From 1814 a Catholic primary
school for boys operated in Włocławek in a building erected
for this purpose at the monastery of Reformed Franciscans.
In 1834 in the building of the Protestant commune at the
corner of Brzeska and Piekarska street a primary school for
boys was set up. Orthodox schools for boys were established
in 1873 and 1875, but in 1879 they were combined with the
Protestant schools to set up a common Christian school. At
the same time there also existed separate Catholic and generally Christian primary schools for girls. In 1859 the Jewish community established a school for boys seated in the
building in Gęsia street9. The tsarist authorities lifted some
of the restrictions concerning the Russification of education
and setting up schools after the revolution of 1905, which
facilitated a rapid development of elementary education. In
1913 there operated 13 municipal schools in Włocławek,
one factory school next to the factory of cellulose, and four
private schools, which educated altogether 1740 students.
There also existed a secondary school for students of all
denominations, set up in 1821 in the bishop’s palace. In
1893 the tsarist authorities closed down the schools and it
was not until 1900 that they agreed to open a new secondary
school – the Włocławek School of Commerce, for which in
1902 a building in Szkolna street was erected (now at 6 A.
Mickiewicza street). In 1893 the City Vocational Schools
were established in 1893 in the bishop’s palace65.
The end of the Great War did not bring the lasting
peace in Poland. It was the Bolshevik offensive that was
the greatest threat for the reborn Polish state: in August
1920 the Bolshevik troops reached Middle Vistula. On
August 14 –19 fighting took place in the northern suburb of
Włocławek. As a result of Soviet artillery fire the bishop’s
palace was burned down and cathedral, priest seminar and
some houses were damaged66.
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16. Włocławek. Town plan, around 1925, in: Plany przeglądowe miast polskich, ed. by A. Kuncewicz,
Warszawa 1929, no. XCIII. 1 – bishop’s palace, 2 – cathedral, 3 – historic house, 4 – the church
of St. John, 5 – the former College, 6 – Priest school and the church of St. Vitalis, 7 – synagogue,
8 – Protestant church, 9 – The church and monastery of Reformed Franciscans.

In the reborn Polish state Włocławek preserved the
status of a county town. Within the new administrative
division the town belonged to the Warsaw Province for
about two decades. Only as a result of the administrative reform of 1938, the town was incorporated into the
Pomeranian Province. According to the decree of the
Chief of State concerning the organization of the local
government of February 1919, the town council received
the legislative power and was in a position to scrutinize
the bodies of the local government. The executive and
administrative power belonged to the magistrate headed
by the president elected by the town council and approved
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of by the Home Secretary. The first elections to the town
council took place in March 191967. Pursuant to the law
of 1933, which limited the rights of the local government,
the office of the president became a one-person body of the
executive power, while the magistrate was converted into
the Town Board. Apart from the municipal authorities in the
interwar period the following institutions had their seats in
Włocławek: the county authorities (the starosty, the county
parliament), offices of the government administration, the
county council of the Health Maintenance Organization,
two justices of the peace, the district court and the curia of
the Kuyavia-Kalisz bishopric68.
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17a. Włocławek. The plan of development of Plac Wolności (1925), The State Archive in Włocławek, Włocławek Dossier,
Municipal Board 1918 – 1939, entry no. 3088.

17b. Włocławek. Plac Wolności with the view of Brzeska and 3 Maja streets, on the left – the monastery of Reformed Franciscans.
The postcard from around 1938. Published by “Kultura”. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.
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In 1921 the surface taken up by the town amounted to
1430 hectares, 383 hectares of which were covered by forests. The central borough, Śródmieście, occupied 175 hectares and stretched between the Vistula river and the railway
tracks; its eastern border was marked by Starodębska street,
Św. Antoniego street, Stodólna street and Składowa street,
while its western borders constituted the Zgłowiączka river.
Upon the regulation of the town authorities from 1921,
houses in this part of the town could be built only from
fire-resistant materials. The second borough of the area of
125 hectares included the former outskirts behind the railway tracks – Bularka and Kokoszka along with the settlement of Zazamcze situated west of the Zgłowiączka river.
The biggest territory was taken up by the rural borough
including former settlements and villages: from the eastern
part – Papieżka, Grondy, Kempiny, Kempinki, Syberyjka,
Kamlarka, and from the south Kolanoszczyzna, Glinki,
Czerwonka, Rakutówek and Łaniewszczyzna. In the second
and third borough the construction of wooden houses was
permitted. In 1927 on the strength of the regulation of the
Council of Ministers the territory of the town was enlarged
to 4152.4 hectares. A majority of this territories was covered by forests, meadows and agricultural areas. Only ca.
160 ha was built-up. In the comparison with the beginning
of the 20th c. the number of residential buildings doubled
up (to ca. 2500), although almost one fourth of them were
constructed of wood. Among new boroughs the biggest area
was occupied by the territories situated in the north, on the
right bank of the Vistula river (647 hectares). In the west
the village of Zazamcze was incorporated into Włocławek,
along with the settlement of Lisek, milling settlements of
Święch and Słodowo and the farm (folwark) of Kapitułka.
In the south the town incorporated the settlement of Krzywe
Błoto, and in the east – the village of Łęg and part of the
village Rybnica69.
In 1929 the town development plan was approved
of; it defined the functions of the town space, forms of
housing and ordered the transport system. It stipulated the
extension of the most important streets and the creation
of new streets was necessary. What was particularly significant was the modernization of the thoroughfare from
Warsaw to Torun, which ran along F. Chopin, Warszawska
and J. Kilińskiego streets. The planned extension of J.
Kilińskiego street to Toruńska street was not executed;
hence, the main road leading out of the Plac Wolności
(“Freedom Square”, formerly Nowy Rynek) to the west,
in the 1930s still led through Brzeska street, next to the
cathedral, to Toruńska street. The new urban planning
concept assumed the construction of a town district to the
east of Św. Antoniego street. In this previously sparsely
built-up area between Stodólna street (in the north) and F.
Chopin street (in the south) the demarcation of a new street
layout was planned. The eastern end of the area was to be
closed by a thoroughfare (Okrężna street) leading from the
harbor on the Vistula River to the town center. The imple-
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mentation of these plans, however, proceeded with great
difficulties. Okrężna street and the street perpendicular to
it, leading to the center (later it was W. Reymonta street)
were successfully built. It was the development of public
squares that was an important element of the modernization of the downtown. A new square was built near the
cathedral (Plac M. Kopernika). Likewise the old squares
were rebuilt. The role of the nodal communication point
and the administrative center was still fulfilled by Plac
Wolności. The square by the railway station was renovated.
The function of the market square was taken over by Plac
Dąbrowskiego (Dąbrowskiego Square, nowadays Green
Market), where in 1922 a new market hall was constructed.
The former market square, Horse Market, was renamed to
Plac S. Staszica (Staszic’s Square)70.
The communication conditions improved greatly as
a result of the construction of new bridges. Two bridges
were built over the Zgłowiączka river, in Toruńska street
in 1928 and in the 1930s in J. Kilińskiego street. In order
to facilitate communication westward, Toruńska street was
broadened and obtained the status of the main artery of the
town71. The development of the network of streets between
Starodębska street and Kaliska street, and in front of the
railway station between T. Kościuszki street and Gęsia
street served to improve communication conditions in the
southern part of the town centre72.
In the 1930s works were undertaken to facilitate communication on the axis north-south. These works were
linked with the project of a new river port. In 1935 it was
planned to prolong the narrow gauge railway from the
railway station to the port at the Vistula river73. In 1936
a modern building of the railway station was constructed
as part of the modernization of the narrow gauge railway
from Włocławek to Brześć Kujawski. The erection of
the truss steel bridge over the Vistula river in the years
1935 – 1937 caused that the road leading from the Dobrzyń
Land (Lipno) to the south to Kalisz gained importance in
the city traffic74.
In the interwar period flamboyant school buildings
became a new element in the urban landscape. A lot of
them were built on the territory between Plac S. Staszica
and the Vistula river. By this means the nature of the
eastern part of the town centre, dominated by one-storey
houses which predominantly belonged to craftsmen, were
to change. The new buildings for elementary schools were
built in the eastern part of the town at S. Staszic’s square
(1936) and Łęgska street (1918/1919), in the southern
edges at Nowomiejska street (1939) and in the western
part at J. Kilińskiego street (1934). New secondary school
buildings were distinguished by their architectural form:
M. Konopnicka secondary school for girls (1928 – 1932)
at S. Bechiego street, the state lower technical school at
Rolińskiego street (1924), J. Długosz secondary school
(1928) at Łęgska street and Ursuline sisters’s secondary
schools at Kopernika street75.
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18. Włocławek. Plan, 1929 (fragment). Plan miasta Włocławka, 1 : 12 500, printed by: Toruń Chromolithograph Company and Printing
House of Edward Stefanowicz, The State Archive in Włocławek, Włocławek Dossier, Municipal Board 1918 – 1939, entry no. 3133.

The spatial and demographic growth was connected
with the extension of the organizational structure of the
Catholic church. In 1922 in the south-west part of Bularka
a parish church of St. Stanisław was set up – a new Neo-Baroque building of the church was erected in 1936. In 1934
in the area of Grzywno, the town district inhabited by the
poorest people, the parish church of the Most Sacred Heart
of Jesus was established76.
In the interwar period the problems of a lack of flats and
the chaotic layout of houses built by the poorest in the outskirts of the town remained unsolved. This type of housing

was predominant in Grzywno situated on the south-east
outskirts of Włocławek, where in the 1920s pavilions for
the homeless and unemployed were built. In 1932 there was
initiated the construction of allotment gardens at Barska
and Żytnia street, which were intended mainly for the use
by the poorest residents. Houses for workers and blocks of
flats for clerks were to improve housing conditions in the
suburbs of Rakutówek-Czerwonka. Actions taken did not
result, however, in liquidation of the glaring disparities in
housing conditions between the downtown and overpeopled
external districts77.

The historical atlas of Polish towns ● volume II Kujavia ● book 4 Włocławek |

63

| Włocławek ● history and the spatial development of the town

19. Włocławek. T. Kościuszki street towards the train station, the building of the Polish Bank. Photograph taken around
1937. Taken by the Christian Photographic Studio of Wacław Gieroś. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

20. Włocławek. Zapiecek street, in the background – the buildings at 3-Maja street. Photograph taken around 1935 by “Karol
Szałwiński” photographic studio. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.
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21. Włocławek. Synagogue, at Żabia street, a postcard from around 1932, by J. Wołyński, published by Railway Bookstores
Society “Ruch”. Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek.

The construction of public utility buildings and facilities
contributed to the modernization of life in the town both
in terms of culture and sport (the Kuyavian Museum in
1930 in J. Słowackiego street, a stadium in 1930, a rowing
centre at the mouth of the Zgłowiączka river to the Vistula
in 1928). Other facilities served to protect health (the Jewish hospital in Stodólna street in 1930, the building of the
Health Fund (1935) in J. Kilińskiego street, the nursing
home run by the Orionine fathers in Leśna street in 1936)78.
Also, in 1935 the seat of the district court was moved from
the Old Market to a stately building at J. Kilińskiego street,
while in 1936 the new post office building was constructed
at F. Chopina street. In the 1920s and 1930s the municipal
infrastructure developed greatly. In the years 1934 – 1939
a new water distribution system was constructed along with
the pumping station to get water from deep water wells in
the forest of Krzywe Błota. In 1928 the electricity plant
was launched. In 1936 the construction of a new sewage
system commenced79.
In the interwar period the economic life of the town was
based on industry. In 1930 there operated about 150 plants,
thirteen of which employed more than 100 workers. The
biggest number of people were employed in the factory of
cellulose (about 900) and two factories of faience (about
700). According to the data of 1937, 4 620 people were
employed in the industry (38% of the town’s population).
In 1931 the employment share in the industry and craft
amounted to 57%80. The migration of the rural population from Kuyavia and Western Masovia along with the

extension of the town’s area caused that in the interwar
period there was a twofold increase in the population of
Włocławek (to 66 739 in 1939). The percentage of the
Jewish population did not fluctuate; in 1921 the Jews constituted about 24% of the population, while in 1939 – 23%.
In 1939 the Jewish community consisted of about 13 000
people, which made it one of the largest in Poland. The
German minority constituted about 1.5% of the town’s
population81.
On September 1, 1939 the Nazi army attacked Poland,
starting the WW2. Between September 9 and 13 in the
area of Włocławek the Polish army opposed the German
troops advancing from the west. On 14 September the 27th
Infantry Division withdrew towards Warsaw. Włocławek
was entered by the Wehrmacht82. Shortly after that, the town
became a part of the Reichsgau Posen (from 29 January
1940 Reichsgau Wartheland) and was incorporated to the
Third Reich. The policy of the occupation authorities was
aimed at the total Germanisation of these lands by the
means of extermination of Jews and Poles and settlement
of the German population. At the beginning of the war,
about 15 000 Jews lived in Włocławek. Already in September 1939 the SS units Totenkopfstandarte “Brandenburg”
started to murder Jews, as well as loot and destroy their
houses and shops. Both synagogues were also burned
down. In September 1939 the Nazis murdered about 1000
Poles, mainly representatives of intelligentsia and social
activists. The Nazi authorities started to expulse Polish
and Jewish residents and transfer their property to the
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22. Włocławek 1941. The plan of plot division of the territories at St. Anthony street (SA Strasse), Chmielna street (Moltke
Strasse), Bukowa street (Blücher Strasse), J.I. Kraszewskiego street (Gneisenau Strasse), Jagiellońska street (Bismarck Strasse),
Wł. Reymonta street (York Strasse, Litzmann Strasse), a section of a map at a scale of 1 : 1000, The State Archive in Włocławek,
Włocławek Dossier, Municipal Board 1918 – 1939, entry no. 3159.
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German settlers. The number of Germans in Włocławek
increased from 1000 in 1939 to 11 053 at the end of 1944. In
December the poor town district Grzywno was liquidated:
mud huts and wooden barracks were burned down and
inhabitants expulsed or murdered83. In the autumn 1940 the
ghetto was created in a town district, Rakutówek, between
Warszawska, Starodębska and Nowomiejska streets and the
railway. At the end of April 1942 Germans proceeded to
its liquidation. The wooden buildings were burned down
and Jews transported to the death camp in Kulmhof an der
Nehr84.
The occupation authorities continued the expansion of
eastern town district initiated during the interwar period.
The plan was to build a second bridge over Vistula, which
would allow for introducing the transit traffic from the north
to Okrężna street. Referring to the urban planning concept
of 1929 the new authorities undertook the development of
the street network between Okrężna and Św. Antoniego
streets. As a result of the new regulations, today’s streets
Chmielna and R. Traugutta and cross streets were constructed. In order to construct a large square on the waterfront of the river, the houses on the north side of the Old
Market were demolished85.
The offensive of the Red Army in January 1945 forced
the German army to leave Włocławek. Hastily retreating
Germans did not realize their plan of demolishing the town
and acquisition of the machinery from industrial plants. The
most serious loss suffered by the town was the blowing
up of the bridge on the Vistula River and damaging of the
municipal power plant.
The moment of entry of the Soviet troops (January
20) to Włocławek meant the beginning of the process of
implementing a new political and economic system. Under
the so-called real socialism the municipal self-government
was subjugated to the party and state authorities. From 1945
the Włocławek county was within the Bydgoszcz voivodeship. The administrative reform of 1975 established the
Włocławek voivodeship, which lasted until 1999. As a result
of the reform of the administrative division of Poland in
1999, Włocławek again became the county town and was
included in the Kuyavian-Pomeranian voivodeship86.
During the WW2 the town lost half of its residents.
According to the census in 1946 there lived 48 126 people
in Włocławek. Population growth rate in the first decades
after the war was lower than the national average. It was

only in 1965 when the population of Włocławek exceeded
the state of 1939. The period of the greatest demographic
growth, caused by intensified migration, occurred between
1965 and 198087. Until the mid-1960s the economic
development of Włocławek was characterized by weak
dynamics. The industrial production in this period was
based mainly on factories established before 1939. The
rapid growth of industrial investments was marked only in
1965 – 1975. New industrial plants were established mainly
in the external districts, such as the Wschód (“East”)
district and the territory of the former village, Brzezie,
to the west of the town. The construction of a dam and
hydroelectric plant on the Vistula river had the significant
impact on the transport infrastructure of the city in the
years 1962 – 197088.
Until the 1960s the urban layout of Włocławek did not
change significantly. New buildings were raised only on the
territory of the former town center. A particularly intensive
development of residential architecture took place in the
eastern part of the town, which, to some extent, may be
considered as the implementation of the interwar urban
planning concept. In the 1950s 60% of housing stock and
50% of industrial jobs were concentrated in Śródmieście
district, between the railway, Zgłowiączka river, Vistula
river, to Plac Staszica from the east89. In order to meet the
growing housing demand in the 1970s, there was started the
construction of large housing estates on the areas remote
from the center. The following housing estates were built in
the three areas of the town: the Osiedle Zazamcze (30 000
inhabitants) was built in the western border of Włocławek,
the Osiedle of Kazimierz Wielki – in the east of the town (20
000 inhabitants), while the Osiedle Południe – in the south
(40 000 inhabitants). In the Zawiśle district situated on the
right bank of the Vistula there are mainly single family
houses, strongly dispersed. The district Mielęcin-Michelin
situated at the southern border of the town has a similar
character. In 1979, as a result of including rural areas on
the northern bank of the river Vistula, as well as villages to
the west, southern east and east of the town, the surface of
Włocławek increased to 86,5 km2. Today the town covers
an area of 84,34 square kilometres90.
Translated by
Agnieszka Chabros
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Włocławek 1997.
Włocławek: widoki miasta do 1939 r., red. T. Wąsik, Włocławek
2000.
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1. Włocławek. Plan katastralny 1845 – 1848
Skala: 1 : 1250.
Tytuł: Pierworysy Pomiaru Siedzib Miasta Powiatowego Włocławka w Guberni Warszawskiej w Powiecie
Włocławskim wypracowane w latach 1845, 1847 i 1848
przez geometrę rządowego Pawła Zawadzkiego.
Rysunek kolorowy, papier na płótnie, wymiary: arkusz
2 – 54,54, cm; arkusz 5 – 53,0 × 54,0 cm; arkusz 6 – 55,0 ×
53,5 cm.
Opracowanie: Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba,
Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK Rk – 140/4650.
2a. Włocławek. Rozwój miasta XI – XX w. Topografia
obiektów
Skala: 1 : 10 000.
Opracowanie historyczne: Roman Czaja, Tomasz
Wąsik, opracowanie kartograficzne: Radosław Golba,
Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
2b. Włocławek. Rozwój miasta XI – XX w.
Chronologia zagospodarowania przestrzeni miejskiej
Skala: 1 : 10 000; 1 : 100 000.
Opracowanie historyczne: Roman Czaja, Tomasz
Wąsik, opracowanie kartograficzne: Radosław Golba,
Zenon Kozieł, Agnieszka Pilarska.
3. Włocławek. Miasto i okolice 1802 – 1803
Skala: 1 : 50 000.
Miedzioryt, ręcznie kolorowany, papier na płótnie,
wymiary: 74,0 × 56,0 cm.
Tytuł: Specjal-Karte von Südpreussen.
Autor: Wilhelm Heinrich Matthias.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK H – 1212/33678.
4. Włocławek. Okolice miasta 1944
Skala: 1 : 25 000.
Druk jednobarwny, papier, wymiary: 54,0 × 59,5 cm.
Tytuł: Deutsche Heereskarte.
Wydawca: Oberkommando des Heeres, na podstawie
mapy topograficznej 1927.
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Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK H – 1226/34194.
5. Włocławek. Plan miasta 1787
Skala: ok. 1 : 6 500.
Rysunek, tusz, rysunek wielobarwny, papier na płótnie,
wymiary: 124 x 67 cm.
Tytuł: Mappa geometryczna oznaczająca grunta miasta Włocławka w Województwie Kujawskim, a Powiecie
leżącego, a do dóbr biskupstwa kujawskiego należącego,
które podczas agitującey się za szczęśliwego rządu J[aśnie] W[ielmożnego] Józefa Rybińskiego kommyssyi Bono
Ordinis w ogólności odgraniczone, a w szczególności
w placach, ogrodach, rolach, łąkach, lasach, użytecznych
y nieużytecznych częściach pomierzone, y co do ilości tych
części w osobno podanym regestrze na pręty, morgi y włóki
chełmińskie, jakie konstitucja w roku 1576, vol. 2, fol. 949
przepisuje, obrachowane a tu według położenia swego
okryślone.
Autor: Marc Sitz, przysięgły geometra królewski.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór
Kartograficzny, sygn. 48, 11.
Reprodukcja: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, s. 11–12, nr 1.

6. Włocławek. Plan miasta 1818 (1824)
Skala: ok. 1 : 1000.
Rysunek, tusz i akwarela, wielobarwny, papier na płótnie, wymiary: 142,0 × 102,0 cm.
Tytuł: Kopia planu siedzib miasta obwodowego i narodowego Włocławka sytuowanego w Województwie Mazowieckim w Obwodzie Kujawskim, specyalnie rozmierzony
na miarę magdeburską w roku 1818 w miesiącu listopadzie
przez byłego oficera artylleryi Woysk Polskich geometrę
przysięgłego Wańkowskiego a przekopiowana w roku 1824
w miesiącu czerwcu przez Józefa Maliszewskiego.
Autor: Wańkowski geometra przysięgły, kopia Józef
Maliszewski.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK H – 1858/7579.
Reprodukcja: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, nr 2; A. Ginsbert, Włocławek…, fot. 4.
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7. Włocławek. Plan miasta 1843
Skala: ok. 1 : 5500.
Rysunek, tusz i akwarela, wielobarwny, papier,
wymiary: 59,0 × 48,5 cm.
Autor: Ignacy Chmielewski, płk. Tomasz Urbański.
Tytuł: Plan części miasta Włocławka z oznaczeniem
planowanego bulwarku.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK S Rk 179/7532.
Reprodukcja: niepublikowany.

12. Włocławek. Plan miasta 1940
Skala: 1 : 15 000.
Druk czarno biały, papier, wymiary: 116,6 × 72,5 cm.
Tytuł: Stadtplan Leslau.
Autor: nieznany.
Druk: Leslauer Druckerei.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK H/A – 794
Reprodukcja: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, nr 6.

8. Włocławek. Plan miasta 1915
Skala: 1 : 4200.
Druk czarnobiały, papier, wymiary: 147,00 × 76,00 cm.
Autor: nieznany.
Tytuł: Plan der Stadt Wlozlawek/ Plan Miasta Włocławka 1915.
Druk: Gisaldruck von Bogdan Gisevius, Berlin 1916.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK H – 1093/29228.
Reprodukcja: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, nr 4.

13. Włocławek. Widok miasta około 1836
Akwarela, papier, wymiary: 82,5 × 44, 5 cm.
Tytuł: Prospekt der Stadt Wloclawek am rechten Ufer
der Weichsel.
Autor: nieznany.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK S – 4446/1277s.
Reprodukcja: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, nr 14; Włocławek: widoki miasta do 1918
r. Katalog wystawy. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, opr. P. Bokota, P. Nowakowski, Włocławek 1997,
nr 3; Włocławek. Dzieje miasta, red. J. Staszewski, t. 1:
Od początków do 1918 roku, Włocławek 1999, okładka.

9. Włocławek. Plan miasta 1919 – 1925
Skala: 1 : 1000.
Rysunek czarnobiały, papier, wymiary: 85,5 × 66 cm.
Tytuł: bez tytułu, bez daty.
Autor: nieznany.
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Wojewódzki Pomorski, sygn. I/187a.
Reprodukcja: niepublikowany.
10. Włocławek. Plan miasta 1924
Skala: 1 : 5000.
Rysunek kolorowany, papier na płótnie, wymiary:
116,5 × 72,5 cm.
Tytuł: Włocławek. Ogólny plan regulacyjny i zabudowania miasta.
Autor: Kazimierz Saski, architekt.
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, nr inw. MK Rk – 133/4643.
Reprodukcja: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, nr 5; Włocławek: widoki miasta do 1939 r.,
opr. T. Wąsik, Włocławek 2000, okładka, wewnętrzna
strona.
11. Włocławek. Plan przebudowy ulic 1925
Skala: 1 : 5 000.
Rysunek kolorowy, tusz, papier, wymiary 25,5 ×
34,0 cm.
Tytuł: Kopia z planu regulacyjnego miasta Włocławka.
Autor: Sekcja Pomiarów Magistratu Miasta Włocławka.
Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Miasta
Włocławka, Zarząd Miejski 1918 – 1939, sygn. 3159.

14. Włocławek. Widok miasta od strony północnej
1853
Drzeworyt, ręcznie kolorowany, papier, wymiary: 23,0
× 15,4 cm.
Tytuł: Widok ogólny Włocławka.
Autor: Erazm Rudolf Fabiański.
Druk: „Tygodnik Ilustrowany”, nr 174, 1853, s. 33.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. 31 543.
Reprodukcja: Włocławek: widoki miasta do 1918 r…,
nr 13.
15. Włocławek. Widok miasta od strony północnej
i zawody wioślarskie na Wiśle ok. 1894
Malowidło olejne w klatce schodowej domu przy ul.
Łęgskiej 77, wymiary: 340 × 237 cm.
Tytuł.: bez tytułu.
Autor: nieznany
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Reprodukcje: Panorama Włocławka i zawody wioślarskie na Wiśle, opr. T. Wąsik, Włocławek 2010; Włocławek:
widoki miasta do 1918 r…, nr 19.
16a. Włocławek.
Katedra pw. Najświętszej Marii Panny 1863 Drzeworyt,
ręcznie kolorowany, papier, wymiary: 23,0 × 18,6 cm.
Tytuł: Kościół katedralny we Włocławku.
Autor: A. Kozarski, F. Backebusch.
Druk: „Tygodnik Ilustrowany”, nr 217, 1863, s. 449.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. 31 536.
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16b. Włocławek. Kościół parafialny p.w. św. Jana
Drzeworyt, ręcznie kolorowany, papier, wymiary: 23,9
× 19,3 cm.
Tytuł: Kościół farny we Włocławku.
Autor: A. Kozarski, E. Gorazdowski.
Druk: „Tygodnik Ilustrowany”, nr 211, 1863, s. 392.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. 31 538.
17. Włocławek. Ortofotomapa 2010
Skala: 1 : 10 000.
Piksel 50 cm.
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.
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18. Włocławek.
Mapa topograficzna 1981
Skala: 1 : 25 000.
Arkusze: 365.24; 365.42
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.
19. Włocławek. Zdjęcie lotnicze 2013
Piksel 35 cm.
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.
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1. Włocławek. Cadastral plan, 1845 – 1848
Scale: 1 : 1 250.
Title: Pierworysy Pomiaru Siedzib Miasta Powiatowego Włocławka w Guberni Warszawskiej w Powiecie
Włocławskim wypracowane w latach 1845, 1847 i 1848
przez geometrę rządowego Pawła Zawadzkiego.
Multicolor drawing, canvas-backed paper, size: sheet
2 – 54,54 cm; sheet 5 – 50,0 × 54,0 cm; sheet 6 – 55,0 ×
53,3 cm.
Edited by: Dariusz Chwiałkowski, Radosław Golba,
Agnieszka M. Noryśkiewicz, Agnieszka Pilarska.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK Rk – 140/4650.
2a. Włocławek. The development of the town in the
11 – 20th c. The topography of objects
Scale: 1 : 10 000.
Historical content: Roman Czaja, Tomasz Wąsik,
cartographic content: Radosław Golba, Zenon Kozieł,
Agnieszka Pilarska.
2b. Włocławek. The development of the town in the
11 – 20th c. The chronology of urban land use
Scale: 1 : 10 000; 1 : 100 000.
Historical content: Roman Czaja, Tomasz Wąsik,
cartographic content: Radosław Golba, Zenon Kozieł,
Agnieszka Pilarska.
3. Włocławek. The town and its vicinity, 1802 – 1803
Scale: 1 : 50 000.
Hand-colored cooperplate, canvas-backed paper, size:
74,0 × 56,0 cm.
Title: Specjal-Karte von Südpreussen.
Author: Wilhelm Heinrich Matthias.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK H – 1212/33678.
4. Włocławek. The vicinity of the town, 1944
Scale: 1 : 25 000.
Monochromatic print, paper, size: 54,0 × 59,5 cm.
Title: Deutsche Heereskarte.
Publisher: Oberkommando des Heeres, on the basis of
the topographic map, 1927.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK H – 1226/34194.

5. Włocławek. Town plan, 1787
Scale: c. 1 : 6 500
Multicolor drawing, ink, canvas-backed paper, size:
124 x 67 cm.
Title: Mappa geometryczna oznaczająca grunta miasta
Włocławka w Województwie Kujawskim, a Powiecie leżącego,
a do dóbr biskupstwa kujawskiego należącego, które podczas
agitującey się za szczęśliwego rządu J[aśnie] W[ielmożnego]
Józefa Rybińskiego kommyssyi Bono Ordinis w ogólności
odgraniczone, a w szczególności w placach, ogrodach, rolach, łąkach, lasach, użytecznych y nieużytecznych częściach
pomierzone, y co do ilości tych części w osobno podanym
regestrze na pręty, morgi y włóki chełmińskie, jakie konstitucja w roku 1576, vol. 2, fol. 949 przepisuje, obrachowane
a tu według położenia swego okryślone.
Author: Marc Sitz, sworn royal surveyor
The Central Archives of Historical Records in Warsaw,
Cartographic Collection, entry no. 48, 11.
Reproduction: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, p. 11-12, no. 1.
6. Włocławek. Town plan, 1818 (1824)
Scale: c. 1 : 1 000.
Multicolor drawing, ink and watercolor, canvas-backed
paper, size: 142,0 × 102,0 cm.
Title: Kopia planu siedzib miasta obwodowego i narodowego Włocławka sytuowanego w Województwie Mazowieckim w Obwodzie Kujawskim, specyalnie rozmierzony
na miarę magdeburską w roku 1818 w miesiącu listopadzie
przez byłego oficera artylleryi Woysk Polskich geometrę
przysięgłego Wańkowskiego a przekopiowana w roku 1824
w miesiącu czerwcu przez Józefa Maliszewskiego.
Author: Wańkowski, sworn surveyor; a replica by Józef
Maliszewski.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK H – 1858/7579.
Replica: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, no. 2; A. Ginsbert, Włocławek…, photo 4.
7. Włocławek. Town plan, 1843
Scale: c. 1 : 5500.
Multicolor drawing, ink and watercolor, paper, size:
59,0 × 48,5 cm.
Author: Ignacy Chmielewski, colonel Tomasz
Urbański.
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Title: Plan części miasta Włocławka z oznaczeniem
planowanego bulwarku.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK S Rk – 179/7532
Replica: unknown.
8. Włocławek. Town plan, 1915
Scale: 1 : 4200.
Black and white print, paper, size: 147,00 × 76,00 cm.
Author: unknown.
Title: Plan der Stadt Wlozlawek/ Plan Miasta Włocławka
1915.
Printed by Gisaldruck von Bogdan Gisevius, Berlin
1916.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK H – 1093/29228.
Replica: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, no. 4.
9. Włocławek. Town plan, 1919 – 1925
Scale: 1 : 1000.
Black and white drawing, paper, size: 85,5 × 66.
Title: no title, no date.
Author: unknown.
The State Archive in Bydgoszcz, Pomeranian Provincial
Office, entry no. I/187a.
Replica: unpublished.
10. Włocławek. Town plan, 1924
Scale: 1 : 5000.
Coloured drawing, canvas-backed paper, size: 116,5
× 72,5 cm.
Title: Włocławek. Ogólny plan regulacyjny i zabudowania miasta.
Author: Kazimierz Saski, architect.
Museum of Kuyavian and Dobrzyń Land in Włocławek,
inventory no. MK Rk – 133/4643.
Replica: M. Cieślak, T. Wąsik, Oblicza miasta
Włocławka…, no. 5; Włocławek: widoki miasta do 1939 r.,
ed. T. Wąsik, Włocławek 2000, inside cover page.
11. Włocławek. The plan of rebuilding
of streets, 1925
Scale: 1 : 5000.
Coloured drawing, ink, paper, size: 25,5 × 34,0 cm.
Title: Kopia z planu regulacyjnego miasta Włocławka.
Author: Measurement Section of the Magistrate of the
City of Włocławek
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