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Chełmno od dawna stanowi źródło natchnienia dla 
artystów. Najsłynniejsze portrety miasta stworzył 
w XVII w.  toruński rysownik Jerzy Fryderyk Steiner. 
Jego ryciny przedstawiające Chełmno są dziś 
dla ziemi chełmińskiej zarówno artystycznym 
dziedzictwem, jak i rzetelnym dokumentem 
historycznym. Podobnie prace znanego grafika 
i malarza Mariana Czyżewskiego, które w szcze gólny 
sposób przedstawiają przepiękne zabytki Chełmna. 
Unikatowej wartości zabytki gotyckie, wpisane 
w 2005 r. na Listę Pomników Historii Prezydenta RP, 
stanowią niewątpliwie atrakcję przyciągającą wielu 
sympatyków pięknej architektury.  
Pierwsze plenery w Chełmnie prawdopodobnie odbyły się 
w XIX wieku. W okresie powojennym Chełmno wielokro  - 
tnie odwiedzane było przez artystów i architektów, 
zarówno indywidualnych jak i w trakcie zorganizowanych 
plenerów.
Urząd Miasta od 2004 roku, chcąc podtrzymać tradycję 
„portretowania” Chełmna organizuje coroczne  
Ogólnopolskie Warsztaty Plenerowe Studentów 
Architektury, mające stanowić zaproszenie dla młodych 
architektów  i artystów do twórczego zwiedzania „Polskiego 
Carcassonne” ze szkicownikiem.
Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
stąd każdego roku w lipcu spotykają się w Chełmnie 
studenci architektury z różnych uczelni – polskich jak 
i zagranicznych. 
Dotychczas w chełmińskich warsztatach uczestniczyli 
studenci Politechnik: Białostockiej, Krakowskiej, Lubelskiej, 

Łodzkiej, Opolskiej, Wrocławskiej, Śląskiej w Gliwicach 
oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu (Politechniki Radomskiej), Zachodniopomor- 
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
(Politechniki Szczecińskiej), Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Wyższej Szkoły Gospodarki  w Bydgoszczy 
i Uniwersytetu Narodowego Politechniki Lwowskiej.
Prace wykonane podczas Warsztatów prezentowane 
są podczas dwóch wystaw. Pierwsza odbywa się 
w ostatnim dniu pleneru przy Bramie Grudziądzkiej, 
oraz druga - podczas corocznie organizowanych 
„Walentynek Chełmińskich” na specjalnie zorganizowanej 
wystawie pt. „Chełmno - miasto zabytków i zakochanych”.
Efektem spotkań jest również wydawany każdego roku album 
z wybranymi pracami studentów. Wśród nich znajdziemy: 
rysunki, pastele, akwarele i obrazy olejne. Nie brakuje 
w nim najciekawszych prac uhonorowanych nagrodami, 
są też inne, prezentujące piękną architekturę Chełmna.
W trakcie spotkań architektów w Chełmnie pojawiła się 
inicjatywa przedstawienia Chełmna i dorobku studentów 
na osobnej retrospektywnej wystawie.  
Prezentowana Państwu wystawa obejmuje prace wyko- 
nane przez studentów w latach od 2004 do 2015 roku.
Mamy nadzieję, że wystawa pokazująca, oczami studentów, 
niewielką cząstkę Chełmna, będzie wystarczająca, 
aby przekonać się o jego niezwykłości, wzbudzić cieka wość 
i zachęcić do odwiedzenia.

CHEŁMNO OCZAMI STUDENTÓW 



POlITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POlITECHNIKA ŚląSKA 
W GlIWICACH

Anna Wierchanowicz
kościół pw. Ducha Świętego, 2009 r.

Adrianna Kręcichwost
widok na kościół pw. św. Piotra i św. Pawła
Wyróżnienie Burmistrza Miasta w 2009 r.

Ewa Dudek
widok na wieżę ciśnień i kościół pw. św. Piotra  
i św. Pawła
Wyróżnienie III  w 2006 r.

Karol Sobalczyk
widok na zespół klasztorny od ul. Dominikańskiej
I Nagroda w 2006 r.

Rafał Kłosiński
wieża kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP
Wyróżnienie II w 2006 r. 

Justyna Łuczak
Baszta Panieńska, 2004 r.



POlITECHNIKA KRAKOWSKA

POlITECHNIKA lUBElSKA

Izabela Kutyła
portal zachodni w kościele farnym
pw. Wniebowzięcia NMP
Wyróżnienie III, 2013 r.

Agata Samborska
budynek hoteliku przy ul. Podmurnej 3
Wyróżnienie Burmistrza Miasta w 2014 r.

Dorota Celińska
kamienice przy rynku
II Nagroda w 2012 r.

Agata Grzegory
ul. grudziądzka w kierunku rynku i w kierunku 
bramy, 2015 r.

Magdalena Stano
kamienica przy ul. Wodnej
Wyróżnienie II, 2006 r.

Karolina Krzysiak
widok na kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP
2013 r.



UNIWERSyTET NARODOWy 
POlITECHNIKA lWOWSKA 

POlITECHNIKA ŁÓDZKA

Bohun Danylo
budynek Poczty Polskiej od ul. Rybackiej
III Nagroda w 2013 r.

Angelika Bocian
podwórze jednej z kamienic
Wyróżnienie I w 2012 r.

Krystyna Pidlisetska
zespół klasztorny od strony pn., 2015 r.

Julia Gmosińska
widok na klasztor od strony pn., 2011 r.

Makar Moskalyuk
widok na kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, 
2015 r.

Joanna Olszewska
kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP  
od ul. 22 Stycznia
II Nagroda w 2013 r.



POlITECHNIKA OPOlSKA

POlITECHNIKA RADOMSKA/ 
UNIWERSyTET 

TECHNOlOGICZNO- 
-HUMANISTyCZNy 

W RADOMIU 

Magdalena Cholewa
fragment zabudowań klasztornych, 2015 r.

lilianna Świostek
ołtarz główny w kościele farnym 
pw. Wniebowzięcia NMP
III Nagroda w 2009 r.

Maria Krupiak
brama wjazdowa w zespole klasztornym
Wyróżnienie II w 2015 r.

Martyna Ziułek 
widok na kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 
od ul. Szkolnej
I Nagroda w 2008 r.

Monika Smorąg
kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 
od ul. 22 Stycznia, 2015 r.

Paweł Czarnecki
zespół klasztorny
II Nagroda w 2009 r.



POlITECHNIKA SZCZECIńSKA/ 
ZACHODNIOPOMORSKI 

UNIWERSyTET 
TECHNOlOGICZNy 

W SZCZECINIE

POlITECHNIKA WARSZAWSKA 

Hanna lipska
nawa południowa kościoła farnego 
pw. Wniebowzięcia NMP, 2015 r.

Piotr Banak
widok z rynku na kościół farny 
pw. Wniebowzięcia NMP
II Nagroda w 2015 r.

Klaudia Honorata Kamińska
wnętrze kościoła farnego 
pw. Wniebowzięcia NMP
I Nagroda w 2013 r.

Tomasz Włoga
fragment rynku
III Nagroda w 2014 r.

Klaudia Honorata Kamińska
kamienice przy rynku
Wyróżnienie II  w 2013 r.

Wiktor Gago
widok na kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 
od ulicy Szkolnej
I Nagroda w 2014 r.



POlITECHNIKA WROCŁAWSKA
Małgorzata Czapińska
fragment rynku, 2004 r.

Przemysław Wojciechowski
widok na kościół pofranciszkański pw. św. jakuba 
Starszego i św. Mikołaja, 2004 r.



ZaPRaSZaMy W RoMaNtycZNą PoDRóż 
W ŚWIat gotyku I ZakochaNych...
ZoBacZ, ZaPaMIętaj I Zakochaj SIę!

chełmno to malowniczo położone miasto na dziewięciu 
wzgórzach Wysoczyzny chełmińskiej, nad Wisłą, w centralnej części 
województwa kujawsko–pomorskiego.
tu współczesność łączy się z historią, a dawne tradycje i wierzenia 
otrzymują nowe życie. odkrywając chełmno odkrywamy tajemniczy 
świat gotyku, bo „takiego gotyku jak w chełmnie nie ma nikt”. 
Romantyczna wędrówka po chełmnie to przeżycie, które na długo 
pozostanie w pamięci. unikatowa średniowieczna starówka miasta, 
wpisana na Listę Pomników historii Prezydenta RP, wprowadza 
w zachwyt niejednego turystę.
chełmno ze względu na niezwykłą średniowieczną architekturę 
współcześnie nazywane jest „polskim carcassonne” oraz „małym 
krakowem”. od 15 lat nazywane jest też „miastem zakochanych®” 
i „miastem miłości®”. Miano to związane jest z postacią patrona 
zakochanych św. Walentego, którego relikwia, przechowywana 
w kościele farnym pw. WNMP, po latach zapomnienia odzyskała 
dawną sławę dzięki renesansowi święta i organizowanym tu 14 lutego 
„Walentynkom chełmińskim”. Dlatego właśnie chełmno to najlepsze 
miejsce do świętowania Dnia Zakochanych. Zapraszamy zatem 
w romantyczną podróż w świat gotyku i zakochanych, podczas 
której chełmno poczuje się wszystkimi zmysłami.

ZoBacZ, co kRyjE hIStoRIa

chełmno to dawna stolica historycznej ziemi chełmińskiej. 
Wzmiankowane w dokumentach już w 1065 roku. Z jego początkami 
związane są miejscowości położone na południe od obecnego miasta 
tj. wczesnośredniowieczna osada rzemieślniczo - handlowa na górze 

św. Wawrzyńca w kałdusie (4 km) oraz miejscowość Starogród (7 km), 
siedziba I-szej komturii krzyżackiej zw. chełmińską. 
Bogata historia miasta obfituje w wiele ciekawych i ważnych wydarzeń.
chełmno to miasto, które odegrało ważną rolę w dziejach Polski 
i Zakonu krzyżackiego, planującego tu stolicę swojego państwa. 
Przywilej lokacyjny tzw. Prawo chełmińskie, nadane przez Zakon 
krzyżacki 28 grudnia 1233 r., stało się aż do XVIII w. wzorcem do 
lokowania 225 miast  (m.in. Warszawy, gdańska, torunia czy Wadowic) 
oraz 1364 wsi i wielu osad. Dokument zawierał elementy prawa 
magdeburskiego, flamandzkiego i węgierskiego.
Największy okres swojej świetności chełmno przeżywało w XIII 
i XIV wieku. Na rozwój miasta wpłynęła działalność w hanzie kupców 
m.in.: polskich, niemieckich, angielskich, holenderskich i duńskich. 
od XVI w. - Włochów, XVII w. - Szkotów, a później również i społeczności 
żydowskiej czy rosyjskiej.  
od 1473 r. funkcjonowało tu „studium particulare” (prawdopodobnie 
uczęszczał do niego Mikołaj kopernik), przekształcone w akademię 
chełmińską – filię uniwersytetu jagiellońskiego w krakowie, która 
działała do 1819 roku. 
godnym wspomnienia jest fakt, że światowej sławy polski chirurg 
dr Ludwik Rydygier przeprowadził w chełmnie w 1880 r. pierwszą na 
świecie operację żołądka.   

...I oDkRyj BLaSk ŚREDNIoWIEcZa

W romantycznej podróży po chełmnie warto zaplanować 
zwiedzanie całej starówki, wpisanej w 2005 r. na Listę Pomników 
historii Prezydenta RP. 
Z zachowanych na jej terenie zabytków warto zobaczyć 
średniowieczne mury obronne dł. 2270 m, szachownicowy układ ulic 
i sześć gotyckich kościołów: kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, 
kościół pofranciszkański pw. św. jakuba Starszego i św. Mikołaja, 
kościół podominikański pw. św. Piotra i św. Pawła, kościół 
pw. Ducha Świętego, kaplicę pw. św. Marcina oraz dawny cystersko- 
-benedyktyński zespół klasztorny z kościołem pw. św. jana chrzciciela 
i św. jana Ewangelisty. 
Symbolem miasta jest dominująca ponad doliną Wisły przepiękna 
panorama, którą tworzą wysoko wznoszące się wieże chełmińskich 
kościołów, a dzięki położeniu miasta na dziewięciu wzgórzach 

można podziwiać ją ze wszystkich stron świata.
Zachwyt przybywających do chełmna wzbudza także gotycko-
renesansowy ratusz - „perła architektury renesansowej na Pomorzu”, 
z wzorcem średniowiecznej miary długości tzw. “prętem 
chełmińskim” liczącym 4,35 m. Dawniej siedziba władz miejskich, 
a obecnie Muzeum Ziemi chełmińskiej. 
Miłośnicy gotyckiej architektury znajdą chełmno na Europejskim 
Szlaku gotyku ceglanego (www.eurob.org), Szlaku kopernikowskim 
czy też w Związku hanzeatyckim (www.hanse.org). 
chełmno - miasto zakochanych® to Najlepszy Produkt turystyczny 
Polski i Województwa kujawsko-Pomorskiego 2008 roku, ale również 
jeden z 7 Nowych cudów Polski w 2015 r. w konkursie ogłoszonym 
przez redakcję National geographic Polska. 

Zakochaj SIę W chEŁMNIE 
– MIEŚcIE ZakochaNych® 
kiedy w Polsce zapanowała moda obchodzenia „Walentynek”, 
chełmińska relikwia, wystawiona ponownie w 2002 r. na widok 
publiczny, nabrała nowego znaczenia. Dlatego to właśnie tutaj 
organizowane są jedyne w Polsce, tak huczne, obchody Dnia 
Świętego Walentego tzw. „Walentynki chełmińskie”, podczas 
których na rynku odbywają się m.in.: jarmark św. Walentego, Festiwal 
Piosenki Miłosnej i koncerty znanych zespołów muzycznych. 
organizowane przy tej okazji liczne konkursy, wystawy, happeningi 
czy warsztaty kulinarne wprowadzają dodatkowo szczególną, 
walentynkową atmosferę. 
Z chełmna wyjeżdża się zakochanym w jego romantycznej atmosferze 
i średniowiecznej architekturze, a dodatkowo bogata oferta imprez 
kulturalnych takich jak m.in. Walentynki chełmińskie, Perspektywy 
Nine hills Festiwal, jarmark jaszczurczy, turnieje Rycerskie, 
Letni Festiwal „Muzyka w zabytkach chełmna”, „Wieczory organowe” 
czy Festiwale chóralne i folklorystyczne, a także oraz liczne imprezy 
sportowe, sprawią, że  chętniej będzie się tu powracać.

www.chelmno.pl 
facebook.com:   Chełmno - miasto zakochanych
instagram:   chelmno_miasto,   #poliszchelmno

CHEŁMNO - MIASTO ZAKOCHANyCH® 



Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
dr inż. arch. anna ciżewska-czarnecka
dr grzegorz Łoś 

Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. jacek żurakowski, prof. nzw. w Pol. Śl.
dr inż. arch. Beata kucharczyk-Brus
dr inż. arch. kinga Palus

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
dr hab. Monika Bogdanowska
dr inż. arch. andrzej Domarzewski 
dr Ryszard grazda                                                    

Politechnika lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, dr h.c.
dr inż. arch. Natalia Przesmycka
mgr hist. sztuki joanna Zętar

Uniwersytetu Narodowego Politechnika lwowska 
Instytut Architektury
PhD, assoc. prof. oresta Remeshylo-Rybchynska 
doc. olena Stasyuk
as. Zoryana klymko
as. Maria kuselenko 
as. kateryna Shtanko 

Politechnika Łódzka 
Instytut Architektury i Urbanistyki
mgr inż. arch. Piotr gawłowski 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Wydział Sztuki 
prof. adam Romaniuk
dr hab. prof. nadzw. Bogumił Łukaszewski
dr Szymon Piasta

Politechnika Opolska 
Wydział Budownictwa i Architektury
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Piotr obracaj 
mgr inż. arch. anna Szczegielniak  
mgr inż. arch. Mariusz tenczyński

Politechnika Warszawska,
Wydział Architektury, Zakład Konserwacji Zabytków  
dr inż. arch. Mirosław orzechowski 
dr inż. arch. Michał Suffczyński 
mgr inż. arch. Ryszard Rogala 
art. malarz jan Balcerzak 

Politechnika Wrocławska 
Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
mgr inż. arch. Barbara Siomkajło

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie /Politechnika Szczecińska
Wydział Budownictwa i Architektury
prof. Ryszard korżanowski
dr inż. arch. agnieszka Rek-Lipczyńska
dr Monika Szpener
mgr andrzej golc 
mgr Mikołaj jerczyński
mgr agata kosmacz
mgr Patryk Słowiński
mgr joanna tokarczyk
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
Instytut Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego
dr inż. arch. Robert Łucka
mgr Marta Rosenthal-Sikora

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Sylwester Piędziejewski

WyKŁADOWCy UCZESTNICZąCy W WARSZTATACH PlENEROWyCH 
W lATACH 2004-2016




