
Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków: 

 

Kamienica – założenia pałacowo-parkowe, nr rej. A/1445 

Łyskowo – budynek gospodarczy – ptaszarnia, nr rej. A/1183 

 

Motyl – założenia dworsko – parkowe, nr rej. A/1448 

 

Wielka Klonia – założenia dworsko – parkowe, nr rej. A/1435 

 

Gostycyn - kościół par. p. w. św. Marcina, nr rej. A/1566 

 

 

 

 

 

Obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków: 

 

Wielki Mędromierz – wyposażenie kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa 

1. ołtarz główny 

2. obraz Ukrzyżowanie 

3. obraz  Serce Jezusa – w ołtarzu głównym 

4. obraz  Św. Rodzina 

5. obraz św. Józef z Dzieciątkiem Jezus – w zwieńczeniu ołtarza głównego 

6. rzeźba św. Augustyn – w ołtarzu głównym 

7. rzeźba św. Stanisław – w ołtarzu głównym 

8,9. rzeźby aniołków ołtarz boczny, nawa, lewa strona 

10.  ołtarz boczny p.w. św. Stanisława – w ołtarzu bocznym 

11.  obraz Zabójstwo św. Stanisława – ołtarzu bocznym 

12.  obraz Koronacja NMP – w ołtarzu bocznym 

13.  rzeźba św. Piotr – w ołtarzu bocznym 

14.  rzeźba św. Paweł 

15.  ołtarz boczny- nawa, strona prawa 

16.  obraz Matka Boska ofiaruje różaniec św. Dominikowi – w ołtarzu bocznym 

17.  obraz NMP Niepokalanie Poczęta – w ołtarzu bocznym 

18.  chrzcielnica 

19.  obraz Chrzest Chrystusa - w zaplecku chrzcielnicy 

20.  feretron św. Jan Nepomucen 

21.  feretron św. Izydor/ św. Stanisław Kostka 

22.  rzeźba krucyfiks – balustrada chóru 

23.  rzeźba Matka Boska z Dzieciątkiem – plebania 

24.  obraz św. Marek Ewangelista 

25. obraz św. Mateusz 

26. obraz św. Jan Ewangelista (balustrada chóru) 

27. obraz św. Łukasz Ewangelista (balustrada chóru) 

28. lichtarz 

29. – 34. świeczniki, ilość : 6 sztuk 

35. rzeźba niezidentyfikowana Biskup (plebania) 

36. rzeźba niezidentyfikowana Biskup (plebania) 

37. rzeźba pieta (plebania) 

38. krzyż ołtarzowy (plebania) 



 

Zabytki nieruchome ujęte w ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego: 

 

Gostycyn 

1. ogrodzenie w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina  

2. zespół młyna: młyn, budynek elektrowni, ul. Bydgoska 2 

3. mleczarnia, ul. Bydgoska 19 

4. dworzec kolejowy, budynek toalet w zespole stacji Gostycyn, ul. Dworcowa 1 

5. dom nr 22, ul. Bydgoska 22 

6. dom nr 4, ul. Główna 

7. dom nr 14, ul. Główna 

8. dom nr 17, ul. Główna 

9. dom nr 18, ul. Główna 

10. dom nr 22, ul. Główna 

11. dom nr 27, ul. Główna 

12. dom nr 33, ul. Główna  

13. dom nr 46, ul. Główna (plebania i budynki gospodarcze) 

14. dom nr 47, ul. Główna  

15. dom nr 2a, ul. Mędromierska 

16. dom nr 4, ul. Okrężna 

17. dom nr 17, ul. Okrężna  

18. dom nr 3, ul. Poboczna 

19. dom nr 5, ul. Sępoleńska 

20. kapliczka św. Rozalii, ul. Główna 14a 

21. krzyż przydrożny, ul. Sępoleńska 

 

Bagienica 

1. dom nr 1 

2. dom nr 2 z bud. gosp. 

3. dom nr 7 

4. dom nr 11 

5. dom nr 26 

6. dom nr 27 

7. dom nr 28 

8. dom nr 33 

9. dom nr 35 z bud gosp. 

10. dom nr 37 

 

Kamienica 

1. zespół pałacowy: dom administratora, ob. mieszkalny ( Kamienica 14), stajnia, 2 obory, 

obora, ob. chlewnia, obora, ob. chlewnia, budynek gospodarczy (Kamienica 15), stodoła, 

ogrodzenie, młyn, siłownia młyna 

2. dom nr 7 z bud. gosp. 

3. dom nr 8 z bud. gosp. 

4. dom nr 9 z bud. gosp. 

5. szkoła ob. mieszkalny nr 17 

6. kapliczka Matki Bożej Pocieszenia 

 

 

Karczewo 



1. zespół młyna: młyn, dworek młynarza 

 

Łyskowo 

1. pozostałości park 

2. kaplica 

 

 

Mała Klonia 

1. szkoła 

2. zespół dworski: dwór, pozostałości parku 

3. zespół dworski: dwór pozostałości parku 

4. dwór 

 

Motyl 

1. zespół dworski: stodoła, młyn wodny 

2. dom z bud. gospodarczym Osiedle Motyl I 

 

Piła Młyn 

1.  zespół kopalni węgla brunatnego wraz z budynkami adm. - mieszkalnymi 

 

Pruszcz 

1. zespół kościoła paraf. P.w. Narodzenia NMP: kościół ogrodzenie, plebania 

2. dom nr 5, ul. Kościelna  

3. dom nr 6, ul. Kościelna  

4. budynek gospodarczy ul. kościelna 15 

5. dom nr 17, ul. Kościelna 

6. szkoła ob. mieszkalny nr 20, ul. Kościelna 

7. dom nr 24, ul. Kościelna 24 

8. dom nr 25, ul. Kościelna  

9. dom nr 36, ul. Kościelna 

10. dom nr 2, ul. Poboczna 

11. dom nr3, ul. Poboczna 

12. dom nr 4/5 ul. Poboczna 

13. dom nr 6, ul. Tucholska 

14. dom nr 11, ul. Tucholska 

15. dom nr 16/17, ul. Tucholska 

16. dom nr 19, ul. Tucholska 

17. dom nr 20, ul. Tucholska 

18. dom nr 29, ul. Kościelna 

zespół budynków kolejowych: 

19. d. dworzec 

20. wieża ciśnień 

21. nastawnia BP, ul. Dworcowa 

22. nastawnia wykonawcza, ul. Dworcowa 

23. budynek pomp wodnych, ul. Dworcowa 

24. parowozownia wachlarzowa 

25. dom nr 1 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

26. dom nr 2 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

27. dom nr 3 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

28. dom nr 4 z bud. gosp., ul. Dworcowa 



29. dom nr 5, ul. Dworcowa 

30. dom nr 6 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

31. dom nr 7 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

32. dom nr 8 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

33. dom nr 9 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

34. dom nr 10 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

35. dom nr 11 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

36. dom nr 12 z bud. gosp., ul. Dworcowa 

37. krzyż przydrożny, ul. Tucholska 20 

 

Przyrowa  

1. dom nr 1 

2. dom nr 13 

 

Wielka Klonia 

1. szkoła, nr 15 

2. dom nr 12 

3. dom nr 23 

4. gospoda, ob. dom mieszkalny nr 27, z bud. gospodarczym 

5. kapliczka Matki Bożej Królowej Pokoju 

 

Wielki Mędromierz 

1. zespół kościoła par. p.w. św.  Stanisława Biskupa: kościół, organistówka, ob. dom nr 3 

2. dom nr 37 

3. dom nr 1 

3. dom nr 15, d. szkoła 

4. dom nr 11 

5. dom nr 10 

6. dom nr 59 

7. dom nr 61 

8. dom nr 67 

9. dom nr 72 

10. dom nr 35 

11. dom nr 37 

 

Zabytki ruchome ujęte w ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Gostycyn, kościół par. p.w. św. Marcina 

      1.   ołtarz główny 

      2.  obraz Matka Boska z Dzieciątkiem (w ołtarzu głównym) 

1. rzeźba św. Paweł (w ołtarzu głównym) 

2. rzeźba św. Piotr (w ołtarzu głównym) 

3. ambona 

4. obraz św. Jan Ewangelista (w ambonie) 

5. obraz św. Łukasz (w ambonie) 

6. obraz Jezus Chrystus 

7. obraz św. Mateusz (w ambonie) 

8. obraz św. Marek (w ambonie) 

9. chrzcielnica 

10. konfesjonał, ilość: 2 sztuki 



11. rzeźba Chrystus Ukrzyżowany 

12. krucyfiks 

13. rzeźba św. Jan Ewangelista 

14. rzeźba – putto 

15. rzeźba Chrystus Zmartwychwstały 

16. płaskorzeźba Ucieczka do Egiptu 

17. płaskorzeźba Trójca Święta 

18. płaskorzeźba Śmierć św. Józefa  

19. płaskorzeźba św. Marcin 

20. obraz Chrzest Chrystusa 

21. feretron 

 

Pruszcz, kościół p.w. Narodzenia NMP 

1.  ołtarz główny 

2. obraz NPM Królowa Wszechświata  (w ołtarzu głównym) 

3. rzeźba św. Wojciech (w ołtarzu głównym) 

4. rzeźba św. Stanisław ( w ołtarzu głównym) 

5. ołtarze boczne 

6. chrzcielnica 

7. feretron-rzeźba: Serce Matki Boskiej (za ołtarzem głównym) 

8. feretron-rzeźba: Serce Jezusa (za ołtarzem głównym) 

9. rzeźba – krzyż 

 

Wielki Mędromierz, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa 

     1.   rzeźba św. Antoni z Dzieciątkiem Jezus (w ołtarzu bocznym) 

2.  skarbonka na jałmużnę (plebania) 

2. oprawa dzwonka (nawa) 

3. krzyż procesyjny (prezbiterium) 

4. rama-feretron z kopią obrazu matki Boskiej Częstochowskiej 

5. krucyfiks ściana ołtarzowa 

6. rzeźba św. Paweł (plebania) 

7. rzeźba NMP Niepokalanie Poczęta (plebania) 

8. rzeźba niezidentyfikowany święty (plebania) 

9. rzeźby Aniołów - ilość: 2 sztuki (plebania) 

10. rzeźba niezidentyfikowany święty (plebania) 

11. rzeźba Chrystus Ukrzyżowany (plebania) 

12. latarnia (plebania) 

13. kinkiet na lampkę wieczną  (plebania) 

 

1. Zabytki archeologiczne 

 

Na terenie gminy Gostycyn położonych jest 379 stanowisk archeologicznych oraz 

jedno grodzisko, ujęte w  ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / nr rej. 86/C / 

Okres powstania tego zabytku datowane jest na wczesne średniowiecze – XIII-XIVw. 

Usytuowane jest na szerokim cyplowatym wzniesieniu wcinającym się w łąki. Zalega na 

działkach nr 333 i 330, które są własnością prywatną. Składa się z trzech głównych 

elementów: 

- właściwy stożek o stromych zboczach i owalnym nieregularnym majdanie 

- fosy otaczającej prawie dookolnie obiekt 



- wału przylegającego do fosy, poza częścią północną, którędy biegła zapewne droga do 

grodu. W południowo wschodniej części obiektu rośnie zabytkowy dąb. Z badań 

przeprowadzonych w latach 1930 i 1968 pochodzi nieokreślona ilość ułamków naczyń 

glinianych z ornamentami dołkowymi i bruzdowymi. 

 Ilość stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji 

w poszczególnych miejscowościach gminy Gostycyn przedstawia się następująco: 

-  Bagienica opisane są 44 stanowiska archeologiczne 

- Gostycyn – 107 

- Karczewo – 5 

- Łyskowo – 11 

- Mała Klonia – 30 

- Pruszcz – 60 

- Przyrowa – 21 

- Wielka Klonia – 21 

- Wielki Mędromierz – 54 

- Piła - 1   

 


