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W SERCU 
TEJ

ZIEMI

W dniu 4 września 1999 roku prezes Towarzystwa Historyczno - Literackiego w Paryżu Leszek Talko w czasie swojego 
wystąpienia w Kościele Ojców Karmelitów w Oborach powiedział m.in.: dostałem program uroczystości. W nim dostrzegłem
zamieszczony przepiękny wiersz syna ziemi dobrzyńskiej Jerzego Pietrkiewicza. Chcę powiedzieć, że ja go znam, jestem z nim 
bardzo zaprzyjaźniony, traktuję go jako jednego z najlepszych wśród żyjących poetów polskich. (...) Jerzy Pietrkiewicz jest 
bardzo wysoko cenionym zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i pozostałych krajach anglosaskich. Chcę wrócić jednak do wiersza. 
Napisał bowiem wiersz Pochwała ziemi dobrzyńskiej, niezwykły wiersz, w którym jego strofy wypełniają nazwy miejscowości 
leżące na ziemi dobrzyńskiej, a każda miejscowość wymieniona w wierszu niesie ze sobą bogaty bagaż historii setek i tysięcy 
ludzi, którzy tam żyli i pracowali, którzy także walczyli. Ten niezwykły wiersz kończy się słowami: ...na północy Dobrzyń nad 
Drwęcą, na południu Dobrzyń nad Wisłą, jak noc i dzień. Noc już za nami, dzień natomiast przed nami. Chodzi o to, aby ten 
dzień był słoneczny, a idąc dalej, aby ten dzień oznaczał wolność, że po tym dniu Polska na zawsze pozostanie Polską (...)”.

(Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, pod red. M. Krajewskiego, t. 6: (Rypin) 1999, s. 138 - 139)



Jerzy Pietrkiewicz Londyn, 1981

POCHWAŁA ZIEMI 
DOBRZAŃSKIEJ

Bobrowniki, Grodzeń, Bogucin, 
Dulsk, Ciepień, Działyń, Bolesławice, 
Skrwilno, Skępe, Dobrzejewice, 
Kochoń, Balin, Krojczyn, Chalin, 
Ugoszcz, Nadróż, Nasiegniewo, 
Wąpielsk, Wolęcin, Wichowo, 
Bachcin, Bembielin, Badomin, 
Bypin, Paprotki, Popowo, 
Kikół, Lipno, Fabianki, 
Świętosław, Strachoń, Świedziebnia, 
Zbójno, Tupadły, Zbytkowo, 
Łapinóż, Złotoryja, Zębowiec, 
Szafarnia, Kulin, Karnkowo, 
Jastrzębie, Jasień, Jonkowo, 
Kamień Kotowy, Kamień Kmiecy, 
Koziróg, Lubicz, Ligowo, 
Łochocin, Lążyn, Łaszewo, 
Chlebowo, Gnojno, Kobrzyniec, 
Makowiec, Mierzynek, Młyniec, 
Moszczonne

Obory, Obrowo, Opalenica, 
Strzygi, Szpetal Górny, Klonowo, 
Ostrowite, Sudragi, Chełmica, 
Sokołowo, Zaduszniki, Tłuchowo, 
Trąbin, Tadajewo, Witoszyn, Wiłczewo, 
Złotopole, Babieć, Osówka, 
Polichnowo

Gójsk, Grochowalsk, Nowogród, Bybitwy, 
Zuchowo, Zerniki, Lubowiec, 
Sadłowo, Sumin, Szpiegowo, 
Lenie Wielkie, Lenie Małe,
Czermin, 
Czumsk!

Bzeki: Skrwa, Rypienica i Mień. 
Na północy Dobrzyń nad Drwęcą, 
na południu Dobrzyń nad Wisłą, 
jak noc i dzień.

To Kalwaria Oborska, położona w najpiękniejszej miejscowości na całe rypińskie, 
zwana „Szwajcarią dobrzyńską”: wysokie wzgórze panuje nad całą okolicą, widok 
prześliczny Pola jakby pofałdowane wzniesieniem, a kręte doliny i parowy przerzynają 
zygzakowato całe te obszary wypukłe. Strumienie, wijąc się w dolinach, zagłębiają się 
w stawach lub pędzą do jeziora. Tu i ówdzie świeci wielka płaszczyzna wody, jakby 
wypolerowane zwierciadło. Doliny ubrane barwnym kwieciem. Wzgórza strojne 
w dąbrowy. (...)

(ks. Walenty Załuski, Szkic monograjiczny kościołów 
dekanatu rypińskiego diecezji płockiej, Płock 1909, s. 26)



Calendarium budowy, remontów i głównego wyposażenia kościoła 
i klasztoru:
1627 - początek budowy murowanego kościoła u podnóża Kalwarii
1642 - zakończenie budowy nawy kościoła
1649 - konsekracja kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia

Najświętszej Maryi Panny
1686 - budowa na Kalwarii murowanej kaplicy z figurą ukrzyżo

wanego Chrystusa
1694 - murowane prezbiterium
1696 - budowa ołtarza głównego i umieszczenie w nim Figury Matki

Bożej Bolesnej
1718 - budowa refektarza i kuchni
1740 - budowa kaplicy Opatrzności Bożej od strony południowej

nawy z fundacji Juliusza Dziewanowskiego
1741 - początek budowy murowanego, dwupiętrowego budynku

klasztornego
1747 - budowa przy północnej ścianie prezbiterium zakrystii z lożą na

piętrze
1749 - pierwsza konserwacja Piety Oborskiej

- wzniesienie na planie czworoboku, trójkondygnacyjnej wieży z 
arkadowymi oknami u góry

1753 - zakończenie budowy murowanego klasztoru w kształcie
węgielnicy

połowa XVIII w.
- ogrodzenie kościoła murem
- modernizacja i rozbudowa organów, których początek należy 

datować na drugą połowę XVII wieku
1756 -wzniesienie okazałej bramy na obwodzie muru okalającego 

kościół
koniec XVIII w.

- na wschodniej ścianie muru kościelnego wkomponowano 
kapliczkę (kostnicę)

- budowa kamiennych schodów prowadzących na Kalwarię
1821 - przebudowa klasztoru
I połowa XIX w.

- przebudowa murowanej kaplicy na Kalwarii
- budowa murowanej katakumby na Kalwarii od strony 

południowej
połowa XIX w.

- budowa trójkondygnacyjnej katakumby po prawej stronie 
Kalwarii

1863 - z fundacji Zdzisława Borzewskiego wzniesiono kaplicę
grobową po lewej stronie Kalwarii

1932 - fundacja nowych dzwonów, bowiem dotychczasowe (pocho-

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OJCÓW KARMELITÓW W OBORACH 
(ujęcie od placu pielgrzymkowego)

dzące z XVII wieku) zarekwirowali Niemcy w czasie pierwszej 
wojny światowej

1945 - konserwacja Piety Oborskiej po zniszczeniach związanych z
przechowywaniem rzeźby w czasie okupacji hitlerowskiej przed 
zniszczeniem przez hitlerowców

19515-58 -konserwacja wieży kościoła
1971 - konserwacja rzeźby - Matki Bożej Bolesnej przez Akademię Sztuk

Pięknych w Krakowie
1976 - budowa nowego cmentarza
1980 - pokrycie klasztoru blachą
1986 - pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą
1990 - na terenie przyklasztornym (placu pielgrzymkowym) ustawiono

obrazy - stacje tajemnic Różańca Świętego
1996 - pośrodku placu ustawiono figurę Matki Bożej jako wotum parafii z

okazji dwudziestolecia koronacji Figury Oborskiej
1999 - przed kościołem, obok krzyża misyjnego z fundacji Wspólnoty

Polsko-Francuskiej i Dobrzyńskiego Oddziału Włocławskiego 
Towarzystwa Naukowego odsłonięto i poświęcono pomnik 
poświęcony pomordowanym i poległym za Ojczyznę 
mieszkańcom ziemi dobrzyńskiej w XX wieku.
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Jadwiga Jałowiec

* * *

Jak radosna brama 
otwiera się poranek 
na oborskim wzgórzu 
Nagle przez moje 
obolałe serce biegną 
wstęgi polnych dróg 
i muzyka czystych 
strumieni 
Żółte chusty rzepaku 
opatrują moje 
zmęczone źrenice 
Mówią do mnie fale zbóż 
przez wody jeziora 
pozdrawiają obłoki 
Wyciągają się ramiona 
kasztanów i wierzb 
To miejsce jest silne 
jak zdeptana trawa 
Dziękuję Ci Matko 
za śpiew wilgi 
na starym cmentarzyku 
za stroskane spojrzenie 
milczącego Karmelity 
za słońce w wirydarzu

j

III

1—.
•i

Obory, dn. 26.05.1999 r.

Ołtarz główny w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Oborach. Zbudowany w 1696 roku, odnawiany i przekształcany 
w latach: 1739, 1748, 1846, 1966, 1984. W zwieńczeniu obraz Nawiedzenia N.M.P. malowany przypuszczalnie przez Feliksa Bąkiewicza około 
1840 r. Obok niego rzeźby dwóch niewiast: Matki Bożej i św. Elżbiety oraz czterech aniołków z około połowy XVIII wieku. Nad bocznymi 
bramkami rokokowe rzeźby naturalnej wielkości świętych papieży Dionizego i Telesfora adorowane przez aniołków, pochodzące z lat 1739 - 
1748. W polu środkowym rzeźba Matki Boskiej Bolesnej - główna ozdoba ołtarza i całego kościoła (od 1977 r. zabezpieczona pancerną zasuwą). 
Tabernakulum (lac. tabernaculum) z połowy XVIII wieku. Także z tego okresu rokokowe antepedium (łac. antę, antenatus - frontal, zasłona) 
wykonane ze srebrnej blachy ażurowej, trybowanej z przedstawieniem Piety (wł. pieta - miłosierdzie, wyobrażenie Madonny ze zwłokami 
Chrystusa) pośrodku. Cały ołtarz przyozdobiony rzeźbionymi kwiatonami.
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Sprawdziły się słowa starca Symeona 
wypowiedziane w świątyni jerozolimskiej 
w czasie ofiarowania Jezusa:

TWOJĄ DUSZĘ MIECZ 
PRZENIKNIE

(Łk. 2,35)

Cudowna Pieta Oborska od prawie 
czterystu lat przyciąga rzesze pielgrzymów 
z całej Ojczyzny i zza granicy.

Rzeźba powstała w ostatnich 
latach XIV lub na początku XV 
stulecia z drewna lipowego, 
przywieziona do Obór przez Kar
melitów z Bydgoszczy. W ołtarzu 
głównym znajduje się od 1696 r.

Dla podkreślenia nadprzyro
dzonych zjawisk uzyskanych 
dzięki modlitewnemu pośre
dnictwu w dniu 18 lipca 1976 r. 
Figura została ukoronowana 
koronami papieskimi przez 
Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego.

Matko Bolesna, Twe oczy zwróć, 
Ku mojej nędzy niedolę skróć. 
Ty' znasz co boleść, co skargi szloch, 
Przed Tobą Matko, korzę się w proch.

Spójrz na mą boleść, co serce rwie, 
Jak Izy zraszają źrenice me.
Ucz mnie cierpliwie, tu znosić ból, 
Prowadź przez życie, do niebios pól. 
Ucz mnie cierpliwie, tu znosić ból, 
Prowadź przez życie, do niebios pól.

Tyś bowiem siedmiu doznała ran, 
Kiedy na krzyżu konał nasz Pan. 
Całe Twe życie, bolesna nić, 
Kielich goryczy, musialaśpić. 
Całe Twe życie, bolesna nić, 
Kielich goryczy, musiałaś pić:.

PIETA OBORSKA

HZ lipowym drewnie 
rzeźbiona
Martwego Syna tuli 
w ramionach
Z rąk Prymasa Tysiąclecia 
korona
Od średniowiecza idą wierni 
w pokłonach
Dzwonią klasztorne dzwony 
wieczyste
Patronko Ziemi 
Dobrzyńskiej 
Bądź pozdrowiona!
Bądź pozdrowiona!

Urszula Smolińska



WJ każdym kościele karmelitańskim, także i w Oborach, 
po lewej stronie nawy znajduje się ołtarz z wizerunkiem 
(obrazem, rzeźbą lub płaskorzeźbą) św. Józefa z Dzieciąt
kiem, po prawej zaś Matki Bożej Szkaplerznej.

Ołtarz na zdjęciu późnobarokowy z około połowy XVIII 
wieku, lekko wklęsły z rzeźbami świętych Teresy z Avila 
i Barbary.

W zwieńczeniu ołtarza rzeźby dwóch aniołków 
trzymających eliptyczne tonda z malowanymi scenami 
Wniebowstąpienia i Przemienienia Pańskiego. W środku 
górnej kondygnacji obraz przedstawiający koronację Matki 
Bożej, zapewne pędzla Feliksa Bąkiewicza z około 1840 r. 
W środkowym polu ołtarza umieszczony jest barokowy 
obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVIII 
wieku srebrnej sukience trybowanej i grawerowanej, 
wykonanej przez znanego złotnika toruńskiego, Jakuba 
Jenny (1672-1749).

Na zasuwie obrazu znajduje się inny, przedstawiający 
zaślubiny Najświętszej Maryi Panny ze św. Józefem. Jest to 
kopia słynnego dzieła Rafaela Santi (1483 - 1520), znajdu
jącego się w galerii mediolańskiej.





W 1740 r. Juliusz Dziewanowski herbu Jastrzębiec, poseł na sejm 
Rzeczypospolitej, kasztelan chełmiński i elbląski, właściciel dóbr Płonne 
za cudowne uzdrowienie swej córki Teresy przy południowej ścianie 
nawy kościoła oborskiego wybudował Kaplicę Opatrzności Bożej.

Na zdjęciu - ołtarz z tej kaplicy, zbudowany po 1740 r. w stylu 
regencyjnym z rzeźbami świętych - Kazimierza Królewicza i Jana Nepo
mucena. W kondygnacji górnej rzeźby komunii śś. Onufrego i Anioła. 
Po bokach rzeźby świętych - Antoniego i Józefa. U góry kartusz z herbem 
rodziny Dziewanowskich - Jastrzębiec. Tabernakulum rokokowe z dru
giej połowy XVIII wieku z płaskorzeźbą baranka eucharystycznego. 
W centralnym polu ołtarza płaskorzeźba Oka Opatrzności Bożej.

Juliusz Dziewanowski - fundator kaplicy i ołtarza jako dodatkowe 
wotum ułożył słowa pieśni, śpiewanej na melodię Serdeczna Matko:

a

Matko Bolesna słynąca cudami! 
W Twojej opiece ufność pokładamy, 
Daj nam ratunek w tak ciężkiej potrzebie, 
Głosem i sercem wołamy do Ciebie!

Uproś nam Syna, który swoje dary 
Ludziom rozdaje i bierze dla kary. 
Niech daruje wszelkie nasze winy, 
Niech gniew odwróci dla Twojej przyczyny. 

Jest Twoich cudów szereg niezliczony 
W ziemi dobrzyńskiej także z Twej obrony 
Każdy doznaje, choć w największym razie 
Łaski słynącej w oborskim obrazie.

Ty Boga Matko: przed Twoje boleści, 
Obróć nasz smutek w korzystne radości, 
Plagę powietrzną, głód, mór ciężkiej wojny 
choroby, klęski i czas niespokojny. 

Odwróć, o Panno, niechże ubłaganiem, 
Twej laski żebrzem za duszy wzdychaniem. 
Twojej się wszyscy oddajem obronie 
i tego, który w Niebie jest na tronie.

Miej nas w opiece i te wszystkie dary, 
Których nam Syn Twój udziela bez miary. 
Za co my Jego z Bogiem Ojcem wiecznie 
I z duchem Świętym chwalimy społecznie. 

Tobie zaś, Matko, godna wszelkiej sławy, 
Tobie na wieki czynim ustawy 
Przy Twoim podnóżu łożyć będziem życie 
Imię Maryja czcić, sławić sowicie! Amen.



Kościół oborski posiada 
oprócz ołtarza głównego 
osiem ołtarzy bocznych. Na 
zdjęciu - ołtarz znajdujący się 
po prawej stronie nawy, tuż 
przy wejściu do kaplicy 
Opatrzności Bożej z rzeź
bami proroków Eliasza i jego 
ucznia Elizeusza na tle 
obłoków z aniołkami, puttami 
i ognistym wozem. Ołtarz 
zbudowany został w połowie 
XVIII wieku.

Prorok Eliasz jest patro
nem zakonu Ojców Karme
litów, symbolem Bożej 
Sprawiedliwości. W Starym 
Testamencie poznajemy go 
zapowiadającego suszę, jako 
karę Bożą na lud króla 
Achaba, który wprowadził 
kult Baala. U bram miasta 
Sarepty prorok Eliasz otrzy
muje od wdowy chleb i wodę, 
za co w nagrodę do końca 
suszy nie wyczerpały się jej 
środki do życia. Następnie 
Bóg zesłał na ołtarz zbudo
wany przez Eliasza na górze 
Karmel ogień, jako dowód 
przyjęcia ofiary i jej prawdzi
wości wiary. W czasie 
ucieczki przed gniewem 
królowej na pustynię wraz ze 
spotkanym po drodze 
Elizeuszem przeszedł suchą 
nogą przez Jordan. Na koniec 
właśnie na ognistym wozie 
został uniesiony do nieba.

Boczny ołtarz na południowej ścianie nawy 
z obrazem św. Rocha z XVIII wieku
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Mieczysław Jastrun

MATER DOLOROSA

Mater Dolorosa

Łacińska i bizantyjska
O, Mater Dolorosa
W gromnic drgających błyskach 
O, lacrimosa -

Ani nie mogłaś pragnąć 
Męki Twojego Syna
Ni wzywając gromu 
Ni błagać o śmierć nagłą 
Kiedy stałaś bezczynna 
Nie mogąc pomóc

Nic z adoracji królów
Ty, co najniżej 
Sięgnęłaś bólem bólów 
Stojąc pod krzyżem.

Obory, 31 V 1967 r.

Gipsowy odlew z przedstawieniem Piety (Matki 
Bożej Bolesnej) znajdujący się w niszy klatki 
schodowej w części klasztornej.

(Prośba do Matki Boskiej. Anto
logia polskiej poezji maryjnej, 
wybór, opr. i posłowie W. Tka
czuk, Warszawa 1991, s. 131)

Fragment rokokowych stalli (od średniowiecznej 
łaciny stallum - instalacja), ozdobnych ław w prezbi
terium (z greckiego presbyterion), tj. węższej części 
kościoła, gdzie znajduje się główny ołtarz. Stalle 
w kościele oborskim pochodzące z około połowy XVIII 
wieku z obrazami - postaciami na zapieckach 
i popiersiami świętych na przedpiersiach. Odnowione 
w 1984 r., podobnie jak ołtarz główny, za czasów 
przeoratu o. Mateusza St. Wojnarowskiego.
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W czasie pielgrzymki do Rzymu w dniu 3 maja 1982 r., 
w Święto Królowej Polski ojciec mgr Michał J. Wojnarowski 
O. Carm. - ówczesny kustosz oborskiego Sanktuarium uzyskał 
od Papieża - Polaka to błogosławieństwo. Jego oryginał widnieje 
na ścianie w prezbiterium w pobliżu głównego ołtarza.

OJCU ŚWIĘTEMU

Niestrudzonym 
Jesteś Pielgrzymem 
Głosisz światu
Dobrą Nowinę 
Lecz Twemu sercu 
Zawsze najbliższa 
Chlebem pachnąca 
Ziemia Ojczysta 
Bo tylko tu, trwa
Krzyż na Giewoncie 
I świątki strzegą
Kosiarzy na łące 
Chleb jest świętością 
A mocny wiarą lud 
Błogosławi wolność
I nad Wisłą cud 
I tylko tu, po polsku 
Dla Ciebie śpiewają ptaki 
Czy jeszcze jest na świecie 
Kraj choć jeden taki?

Urszula Smolińska

17 V 1999 r.
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Płyta pamiątkowa dla Kaliksta Borzewskiego herbu Lubicz (1805-1836), 
urodzonego w pobliskim Ugoszczu, uczestnika powstania listopadowego 1830 - 
1831, kapitana armii polskiej. Po upadku powstania znalazł się on za granicą we 
Francji, a następnie w Belgii. Wiosną 1833 r. został wyznaczony przez pułkownika 
Józefa Zaliwskiego dowódcą wyprawy „Zemsta Ludu" na obwód lipnowski i płocki. 
Po przejściu na teren ziemi dobrzyńskiej i stoczeniu potyczki z policją carską, nie 
widząc szans na powodzenie akcji, wycofał się za granicę. W 1835 r. wstąpił do 
francuskiej Legii Cudzoziemskiej, biorąc udział w walkach w Hiszpanii. Poległ 
w bitwie pod Zubiri w dniu 1 sierpnia 1836 r. Pochowany w kościele pod wezwaniem 
św. Ludwika w Pampelunie w północnej Hiszpanii. Za udział w powstaniu 
i partyzantce „Zemsta Ludu” Rosjanie skonfiskowali jego posiadłości Chojno 
i Giżynek.

Kościół i klasztor posiada kilkadziesiąt pamiątkowych tablic inskrypcyjnych. 
z których większość poświęcona została wybitnym obywatelom ziemi dobrzyń
skiej i kolatorom tego miejsca. Jedna z nich, poświęcona generałowi Damazemu 
Mioduskiemu (ur. ok. 1745 r. - zm. 6 marca 1806 r.J, znajduje się na frontonie 
kościoła.

D. Mioduski w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku był 
posłem z ziemi dobrzyńskiej na sejm Rzeczypospolitej. Do stopnia brygadiera 
awansował w brygadzie wielkopolskiej kawalerii narodowej w 1791 r.

Podobne płyty poświęcone D. Mioduskiemu znajdują się w kościołach 
w Trutowie, Skępem i Dobrzyniu nad Wisłą. Nagrobek generała i jego żony Anny 
znajduje się w kościele w Wielgiem koło Lipna.



Monstrancja z kościoła Ojców 
Karmelitów w Oborach. Rokokowa 
z około połowy XVIII wieku, wykonana 
zapewne przez znanego złotnika 
toruńskiego Jana Letyńskiego, czynnego 
w latach 1742 - 1771. Na ramionach - 
postacie aniołków, w zwieńczeniu 
popiersie Boga Ojca i gołębica 
wyobrażająca Ducha Świętego.

Druga (mniejsza) monstrancja 
pochodzi z czwartej ćwierci XVII wieku 
z cechą miejską Torunia i imienną Jana 
Hausena.

Chorągiew z pierwszej połowy 
obecnego stulecia z kopią obrazu 
wykonanego w końcu XIX wieku przez 
Gortatowskiego. Przedstawia on cudo
wną Figurę w barokowej sukience 
i koronach w opromienionym obłoku 
nad Klasztorem Oborskim.

Kopia tego obrazu wraz z krótkim 
nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, 
wykonana przez krakowską drukarnię 
„Powściągliwość i Praca”, była przez 
dziesiątki lat, aż do czasów współcze
snych, rozprowadzana przez Ojców 
Karmelitów w Oborach. Obraz ten 
można jeszcze spotkać w wielu 
katolickich domach w całej naszej 
Ojczyźnie, a także za granicą.
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Rokokowy prospekt organowy w Kościele Ojców Karmelitów w oborach, 
pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, w zwieńczeniu z rzeźbami 
Dawida i dwóch muzykujących aniołków.

U dołu kartusz herbowy godła Ojców Karmelitów Trzewiczkowych, 
podzielony na trzy pola wypełnione gwiazdkami. Środkowe - wyobraża 
kształt stylizowanego wzgórza (w kolorze brązowym). Szczyt ujmuje 
półokrąg z gwiazd dwunastu. Zwieńczenie herbu dopełnione koroną, 
posiadającą ramię z ognistym mieczem.

Cały herb pod organowym prospektem podtrzymuje aniołek.
Najczęściej wokół kartusza herbowego pojawia się w formie wstęgi hasło 

obu zakonów karmelitańskich: ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO 
EXERCITUUM (Rozgorzałem gorliwością dla Pana Boga Zastępów).

Na organach do dziś zachowanych w oborskim kościele grał latem 1824 r. 
Fryderyk Chopin, o czym informował w listach pisanych z Szafami do 
rodziców w Warszawie, nazywanych przez samego siebie „Kurierem 
Szafarskim”.

Kiedy okazało się, że już najprawdopodobniej nie przyjedzie do swego 
kolegi Dominika Dziewanowskiego, 8 września 1825 r. w liście do innego 
przyjaciela Jana Białobłockiego napisał: Szafami moje uszanowanie, jako też 
Płonnemu, Gulbinom, Ugoszczy, Oborom itp....

W liście do Dominika Dziewanowskiego w 1833 r. F. Chopin pisał: 
Wszedłem w pierwsze towarzystwa, siedzę między ambasadorami, 
książętami, ministrami a nawet nie wiem jakim cudem, bom się sam nie piął. 
Dla mnie to dziś rzecz najpotrzebniejsza, bo stamtąd niby dobry gust 
wychodzi i zaraz masz większy talent, jeśli cię w ambasadzie angielskiej lub 
austriackiej słyszano oraz, że lepiej grasz, jeśli cię księżna Vaudemont 
protegowała (Orzeł Biały, nr 1564 (Londyn), 1999, październik, s. 40).

Po 175 latach z inicjatywy i fundacji piszącego te słowa pod chórem 
w kościele oborskim, w dniu 9 października 1999 r. odsłonięto tablicę 
upamiętniającą to niecodzienne wydarzenie.



PAMIĘCI CHOPINA

Vt7 Oborskim Klasztorze Matka Boleściwa, 
W ołtarzowym tronie zda się jest szczęśliwa, 
Gdyż w Przybytku Świętym, gdzie od lat króluje, 
Wiernych swych z miłością dzisiaj podejmuje.

' Z czym pizybyii do Niej, co przynieśli w daize,
Synowie tej Ziemi - kultury szafarze ? - 
Złożyli pod chórem tablicę pamięci, 
By po wieczne czasy Chopina uświęcić! -

Matka Boża czule w dar ten się wpatruje, 
Treść z niego płynąca, serce Jej raduje, 
Gdyż wspomina czasy, kiedy przed latami, 
Muzyk w tym kościele władał organami.

Twórca polonezów, gdy w Szafami bywał, 
W oborskiej świątyni na organach grywał.
Na tych, które dotąd wielbią Niebios Pana, 
Nad którym boleje Maryja stroskana...

Oddaliła boleść spod Krzyża na chwilę, 
Matczynym spojrzeniem obejmuje mile,
Tablicę i gości swoich zacne grono, 
Gdy pamięć Pianisty uroczyście czczono.

Mieszkańcy tej Ziemi, z Lipna i z Bypina, 
Z Szafami i z Obór, z Golubia - Dobrzynia, 
Mszą to wydarzenie godnie poprzedzili 
A potem w skupieniu „^r^ca^it^” odsłonili.

W Boku Chopinowskim, Bodakowi chwała! - 
Wszak ziemia dobrzyńska tak go ukochała;
Epitafium święci młody karmelita, 
Stosowną modlitwę przy tym akcie czyta...

O, Pani Oborska, już od czasów dawnych, 
Miałaś na tej Ziemi wielu wielkich, sławnych, 
Którzy złotą głoską w dzieje są wpisani; 
Są dumą narodu, przez niego kochani!...

Cieszę się, że współcześnie, też masz dzielnych synów, 
Którzy Ci nie szczędzą tak chwalebnych czynów; 
Kochają Ojczyznę, dla niej żyją, tworzą, 
A szanując przeszłość, jej kulturę mnożą.

Zagrały organy na kościelnym chórze, 
Czyżby duch Geniusza siadł przy klawiaturze? - 
Bo tony ich smętne, swojskie, narodowe, 
Każą przed Chopinem nisko skłonić głowę...

9X1999r. Jan Jagodziński

—T
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Głośnym echem odbiło się na 
terenie całej ziemi dobrzyńskiej 
powstanie styczniowe 1863/64 
skierowane przeciwko carskiej 
Rosji. W powstaniu nie zabrakło 
księży, głównie zakonnych. 
Klasztor w Oborach był schro
nieniem dla oddziałów pow
stańczych, a ówczesny przeor 
miejscowego konwentu o. Sta
nisław Małachowski był kape
lanem oddziału formowanego 
przez hr. Antoniego Józefa 
Gabriela Sumińskiego z pobli
skiego Zbójna.

Udział karmelitów oborskich 
utrwaliła Maria Konopnicka 
w niewielkim utworze, napisa
nym prozą pt. W OBORACH. 
Oto jego fragment: (...) Przeor 
milczał. Ta chwila milczenia 
miała wymowę tak ogromnej 
siły, iż nie dotrwałoby jej w mocy 
żadne ludzkie słowo. Oczy jego 

chodziły po nas, jak żar i jak płomień. Zaczem schował kartkę pod szkaplerz na 
piersiach i, szeroko odetchnąwszy, rzekł: - Dzieci! Matka na nas woła. Matka jest 
w potrzebie. Aż tu przez mury, słychać jej wołanie. Zrodziła nas, wykarmiła, 
żeście na jej łonie na drągalów wyrośli i już wam smoczka w gębie nie potrzeba. 
A teraz, tam huczą lasy, palą się wsie. Wstają miasta. Kto żyw ofiarę tego życia 
niesie, a wy mi tu będziecie siedzieli za piecem? Trzydziestu takich partyzantów, 
że Boże ratuj - i za piecem? A tam strzelby tylko grają, tylko świszczą kulki. 
A dalejże mi te habity zrzucać i w garść pluć! - Tu zawiesił głos. Słuchaliśmy 
z zapartym dechem. Dreszcz gorący po nas szedł, ręce się ściskały w pięści. 
- Sawa, bracie - szepnął mi Radula. - Ja w habicie idę, przysięgałem matce nie 
zrzucać do śmierci. Dosłyszał przeor. - Idź, synu! Tam przysięgi najrychlej 
dochowasz. Niech widzi świat, jak się polski zakonnik za Ojczyznę bijel 
(M. Konopnicka, W Oborach, przypisy do tekstu i wprowadzenie M. Krajewski, 
Rypin 1996, s. 16-17).



Portret ojca Dionizego Mierzwickiego, karmelity, przeora konwentu 
oborskiego do 1917 r., namalowany przez nieznanego artystę, dziś 
znajdujący się w pomieszczeniach klasztoru.

Kiedy w 1904 r. car rosyjski wydał kolejny ukaz nakazujący 
zamknięcie klasztoru, okoliczni ziemianie zorganizowali delegację do 
Petersburga. Do całej akcji mocno włączył się o. D. Mierzwicki oraz 
Antoni Borzewski, właściciel Ugoszczą. Klasztor jako jeden z nie
licznych w zaborze rosyjskim ostał się (M. Krajewski, Kościół i klasztor 
Ojców Karmelitów w Oborach, Obory 1986, s. 34).

pamięci zMARSaa 
Pi VTĘ TE FUŃlWflm 
KS. ADAM WSŁELAI 

. t U WIĘZIEŃ

KARMELICI Z OBOR, KTORZM WR 
Z INNVMI KAPŁANAMI WIĘZIENI BV 
TUTEJSZEGO KLASZTORU - W LATAĆ 
A POZNIEJ ZMCIE SWE ODDALI ZA - W • 
W OBOZACH HITLEROWSKICH.

BRUNO MAKOWSKI 
VM0N

Th PRO ECCLESI A ET PRO PATRI

Tablica pamiątkowa ufundowana przez ks. Adama Wszelakiego 
upamiętniająca śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau dwóch 
ojców i brata zakonnego, którzy w momencie wybuchu drugiej wojny 
światowej pracowali w Oborach.

Płyta inskrypcyjna znajduje się w korytarzu - przejściu do klasztoru.
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Pamięć o udziale zakonników 
z Obór w powstaniu przez całe lata 
pozostawała tylko na kartach 
kronik oraz unikalnych opraco
wań. W dniu 23 stycznia 1993 r., 
w sto trzydziestą rocznicę wybu
chu styczniowej insurekcji, 
w klasztorze i kościele oborskim 
odbyła się uroczystość przypo
minająca tamte wydarzenia. Na 
wejściu do prezbiterium odsło
nięto pamiątkową tablicę.

W refektarzu klasztornym zebrało się wówczas liczne grono na sesji 
popularnonaukowej, zorganizowanej przez Dobrzyński Oddział Włocławskiego 
Towarzystwa Naukowego.

Na zdjęciu: ks. mgr Romuald Rudziński, proboszcz z Chrostkowa, śp. o. Ireneusz 
Dąbrowski, ówczesny przeor klasztoru w Oborach, prof. Mirosław Krajewski, dr Anna M. 
Stogowska, dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku, mec. Stanisław Modrzejewski, 
ks. prałat Czesław Chojecki z Rypina.

W czasie uroczystej mszy świętej koncelebrowanej ujmującą w treści 
homilię wygłosił o. Mateusz St. Wojnarowski, długoletni przeor klasztoru 
oborskiego, gorliwy czciciel Matki Bożej Bolesnej. Przypominając czyny 
powstańców tej Ziemi powiedział On m.in.: Ach, cóż za wspaniali ludzie ci 
powstańcy. Jeden z nich zesłany do Permu, tak modlił się do Matki Bożej 
Oborskiej: Naucz nas Twojej pokory Maryjo, naucz, gdy serce boli, gdy 
boleść walczy z siłami, poddania się Boskiej woli, naucz i módl się z nami. 
Naucz byśmy bliźnim w każdej dobie nieśli pomoc usługami nie myślqc 
nigdy o sobie, naucz i módl się za nami.

Człowiek, który tu zostawił być może dzieci, żonę, zabrano mu majqtek, 
wysłano gdzieś tam do Permu, daleko, nie ciska przekleństw na los, nie 
dopomina się swoich praw, ale modli się, aby Matka Boża nauczyła go, aby 
drugiemu człowiekowi zawsze pospieszył, niósł pomoc z usługami, nie 
myślqc niegdy o soMeęaż-.łpst to trudne, to dlatego wołał: - MATKO BOŻA 
BOLESNA, MÓD fi SIE ZA NA$W

Aj S
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Tablica z wizerunkiem herbu 
ziemi dobrzyńskiej w kartuszu 
zawiera motto ze słów Papieża 
Jana Pawła II oraz następującą 
treść:

Kościół w Oborach. W dniu 4 września 1999 r. z okazji 60 rocznicy wybuchu 
drugiej wojny światowej odsłonięto pamiątkowy pomnik z fundacji Teofila 
Jurkiewicza (Leopolda Brzuskiewicza), urodzonego w Głęboczku koło Obór, 
mieszkańca L'Hopital pod Paryżem.

Teofil Jurkiewicz przed pomnikiem po jego odsłonięciu

Polska stała się w naszych czasach 
ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa

Jan Paweł II 
2.06.1979 r. Warszawa Plac Zwycięstwa

Matko Bolesna! Tobie polecamy 
ofiary

Synów i Córek z ziemi dobrzyńskiej 
czasów bolszewizmu, nazizmu, stalinizmu 
i tych, którzy z tego klasztoru w 1939 roku 
rozpoczęli drogę krzyżową za Polskę i wiarę 
Żołnierzy P.O. W., Legionów 1914 - 1918, 
wojny 1919 - 1921, Polski Walczącej 1939 - 1945 
i opozycji antykomunistycznej 1944 - 1956

W 60 - tą rocznicę wybuchu wojny 1939 r.

Wspólnota Polsko - Francuska 
Dobrzyński Oddział
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

wrzesień, 1999 r.
Homilię w czasie Mszy Świętej koncelebrowanej 
wygłosił o. Andrzej Żonko, syn ziemi dobrzyń
skiej z Krakowa.
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Brama prowadząca na dziedziniec kościoła. 
ILE RAZY JĄ PRZEKROCZYŁEŚ?

CZY PRAGNIESZ TU JESZCZE WRACAĆ? 
WRACAJ!!!

< s

Brama zbudowana na obwodzie muru okalająca kościół i klasztor już w 1756 r., trójdzielna, z szerszym przejazdem zamkniętym lukiem 
koszowym oraz dwiema furtkami po bokach. W jej zwieńczeniu widoczny szczyt ze spływami woluntowymi i wnęką umieszczoną na osi, 

której znajduje się barokowa rzeźba Matki Bożej Bolesnej (Pieta). Wzorowana na rzeźbie umieszczonej w ołtarzu głównym, wykonana 
drugiej połowie XVIII stulecia. Na osi furt bocznych umieszczono barokowo - ludowe rzeźby: z lewej - św. Jana Nepomucena, z prawej - Matki 

Boskiej Niepokalanie Poczętej.
(M. Krajewski, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, Rypin 1996, s. 19)
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Na miejscu pierwotnej fundacji klasztoru oborskiego na 
średniowiecznym grodzisku powstał przykościelny cmentarz grzebalny. 
Trudno ustalić daty pierwszych pochówków. Najstarsze zachowane 
groby pochodzą z końca XVIII i XIX stulecia. Wtedy na tzw. Kalwarii 
(Golgocie) grzebano głównie kolatorów kościoła i klasztoru oraz księży 
i braci zakonnych.

Czy to oznacza, że o pierwotnej fundacji nie ma śladu? Otóż nie. 
W 1686 r. Jakub Suski fundował na Kalwarii, na pamiątkę drewnianego 
kościółka, murowaną kaplicę, dziś umiejscowioną pośrodku. Niebawem 
umieszczono w niej figurę ukrzyżowanego Chrystusa oraz słowa, jakie 
Piłat kazał umieścić nad głową Zbawiciela. Obok niej w drewnianej, 
oszklonej szafeczce znajduje się gwóźdź żelazny pocierany według 
drukowanego świadectwa o jeden z użytych przy Męce Pańskiej. Po 
bokach krucyfiksu znajdują się dwa aniołki z żagwią i palmą męczeńską 
z drugiej połowy XVIII stulecia.

Po prawej stronie kaplicy wznosi się trójkondygnacyjna katakumba z 
prochami kolatorów kościoła i innych dobrze zasłużonych dla ziemi 
dobrzyńskiej.

Od strony południowej i zachodniej u podnóża Kalwarii na początku 
lat siedemdziesiątych obecnego stulecia w związku z utworzeniem 
parafii powstał skarpowy cmentarz.
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Dobrze zasłużeni obywatele ziemi dobrzyńskiej spoczęli na Kalwarii 
Oborskiej także w pojedynczych grobach. Po lewej stronie od wejścia 
głównego łatwo odnajdziemy grób hr. Stefana SUMIŃSKIEGO herbu 
Leszczyc (ur. 29 X 1860 w Zbójnie - zm. 25 X 1930 w Ugoszczu), majora 
kawalerii, Naczelnego Koniuszego na Poznańskie i Pomorze, a następnie 
w niepodległej Polsce - Inspektora Stadnin Państwowych.

Ojciec Stefana - Artur Józef Gabriel był organizatorem oddziału 
powstańczego w 1863 r. Za czynny udział w insurekcji styczniowej 
władze carskie skonfiskowały jego majątek w położonym blisko Obór - 
Zbójnie.

Córka Artura i Julii z Borzewskich - Helena była adoptowana przez 
Helenę Borzewską, właścicielkę od 1920 r. majątku Ugoszcz (zm. 
w 1943 r. w Krakowie w stanie panieńskim).

(M. Krajewski, Słownik..., s. 342)

Na przestrzeni dziejów aż po ostatnie lata Klasztor i Kościół Ojców 
Karmelitów miał wielu gorliwych duszpasterzy. Jednym z nich był bez 
wątpienia ojciec Wincenty KRUSZEWSKI (ur. 4 III 1843 r. w Płońsku - 
zm. 6 X 1922 r. w Oborach).

Jak pisze Rafał Róg (Karmelici, Kraków 1997, s. 120), był człowiekiem 
o wyjątkowej przenikliwości umysłu, potrafił przewidzieć wiele zdarzeń
i trafnie wnikał w ludzkie wnętrze. Zmarł w opinii 
świętości.

W 1949 r. ówczesny przeor o. Alfons 
Tomaszewski w krypcie, gdzie spoczęły prochy 
o. Kruszewskiego ufundował tablicę z tekstem 
polsko - łacińskim.

Od 1998 r. postać o. Wincentego Kruszew
skiego ponownie stała się przedmiotem żywego 
zainteresowania konwentu oborskiego, głównie 
zaś o. mgr. Piotra Męczyńskiego. Z pewnością 
zasługuje ona na przypomnienie i oddzielną 
biografię.

Na zdjęciu - portret o. W. Kruszewskiego 
w wykonaniu K. Sokołowskiego z 1937, znajdu
jący się w Klasztorze.
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Na ścianie frontowej tablica z białego marmuru w języku polskim 
i łacińskim ufundowana przez o. Alfonsa Tomaszewskiego - przeora 
oborskiego konwentu w latach 1948 -1950.

Krypta grobowa o. Wincentego Kruszewskiego w podziemiach 
kościoła. Wejście od strony wirydarza.
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Jerzy Pietrkiewicz

ZIEMIA DOBRZAŃSKA

Cyranki z Chełmicy Wilekiej niebu nadały kierunek
i resztki ostrego słońca w dzióbkach przyniosły do gniazd, 
dzwon dworski bił w ciszę niebieską.
Zwiędnięte liście echa spadały gdzieś koło stawu, 
żegnane płaczem cyranek.
Po wzgórzach lipnowskich wiatr domy, niskie od świateł, gonił; 
na mostku szelestem płytkim heblował spróchniałe deski, 
gdy zapach łąk ruszył łąwą 
z Fabianek.
Księżyc się odbił od wieży smutnego kościoła w Kikole, 
z chmur ścierał stężałą noc.
Jak kretowiska szczekania psów się wznosiły na polach, 
gryzły kół turkot na szosie.

Rypin.

Noc, wiadrem dźwignięta z studni, skrzypiała smętnie w żurawiach, 
na rynku pochód akacyj i lamp ze światłem jak z psalmem.

'Tymczasem w jeziorze Świętem tłum chaszczy i łóz zakipiał, 
podpełznął pod mury klasztoru i krzyczał, biegnąc przy oknach. 
Gaszono po izbach lampy, 
mrokiem zamknęło się Skępe.
Wtedy Maryja wyszła z cichego bielą klasztoru,
z Dzieciątkiem na ręku szła wolno po rozmodlonych krużgankach.

Noc się zgłębiała po rowach tajemną, północną porą, 
miesiąc światłem srebrzystym kosił przy strugach łąki.
Dnia 10 lipca akurat nad samym ranem 
chory na oczy młynarz zobaczył Marię w Fabiankach.

1935

.4-

Drumlinowe pola na ziemi dobrzyńskiej spotkasz jedynie w 
okolicach Zbójna.

Dobrzyński las z gajowym zawilcem

(Jerzy Pietrkiewicz, Wiersze dobrzyńskie, Warszawa 1994, s. 13)
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Ruiny zamku w RADZIKACH. Wzniesiony 
prawdopodobnie przez jednego z Ogończy- 
ków, możnej rodziny senatorskiej na przełomie 
XIV i XV wieku. Przebudowany w 1510 roku. 
Czynny w XVI i XVII wieku, zniszczony 
w czasie wojen szwedzkich, nie odzyskał 
nigdy swojej świetności.

Zbudowany w stylu gotyckim na planie 
kwadratu o boku długości 28,8 metrów z cegły. 
W murze obwodowym ślady wnęk strzel
niczych. Obecnie ruina z zachowanym czwo
robokiem, za wyjątkiem narożnika południo
wego oraz budynku głównego, z zawalonym 
sklepieniem i dachem.

W 1839 r. Radziki pod Rypinem nabył od 
Franciszka i Kazimierza Przeciszewskich, 
pisarz, wydawca i księgarz Franciszek Salezy 
Dmochowski. Jak podał ks. Władysław 
Mąkowski nowego dziedzica zaciekawił 
kościół starodawny w Radzikach, ale 
szczególnie budziły jego ciekawość zwaliska 
zamku. Wieści przeróżne krążyły wśród ludu 
o tym zameczku, o lochach i przejściach 
podziemnych, o widziadłach nocnych, 

o pokutnikach, o matce, przeklinającej potomstwo swe. Słucha! tego pan Dmochowski, badał mury starożytne, dumał wśród ruin w noce 
księżycowe, po starych aktach, metrykach i herbarzach szperał, od starego organisty zasięgał podań, przede wszystkim zaś patrzył na 
koniec żałosny potomków Tarnowskich i Przeciszewskich, niedawnych dziedziców Radzik.... To wszystko stało się kanwą powieści pt. 
PRZEKLEŃSTWO MATKI. OPOWIADANIE NA RZECZYWISTYCH FAKTACH OSNOWANE. Po raz pierwszy powieść ukazała się w Warszawie 
w 1858 roku. W okresie międzywojennym ukazało się jej drugie wydanie. A potem pozostały już tylko wspomnienia nie tylko o Radzikach 
i właścicielach tej posiadłości, ale również i pięknej powieści. Najstarsi mieszkańcy tej części ziemi dobrzyńskiej oraz Kujaw z rozrzewnieniem 
wspominają jej treść.



J. N. Dziewanowski zmarł w szpitalu madryckim w dniu 5 grudnia 1808 r. Przed śmiercią 
z rąk cesarza Francuzów udekorowany został Legią Honorową, najwyższym odznaczeniem 
wojskowym ustanowionym w 1802 r.

Pomnik w Płonnem jest drugim (w miejsce trójbocznego obelisku) i został wystawiony 
przez Adolfa Suligowskiego i Ludwika Łempickiego w 1925 r. Na tablicach inskrypcyjnych, 
oprócz okoliczności śmierci i fundacji, umieszczono słowa wypowiedziane przez Napoleona 
Bonapartego wypowiedziane w chwili polecenia do ataku w wąwozie somosierskim, gdy 
otaczający go generałowie uważali to przedsięwzięcie za niemożliwe do wykonania: Pourmes 
Polonaisrien dimpossible (Dla moich Polaków nie ma nic niemożebnego).

PŁONNE. W otoczeniu miejscowego kościoła pomnik ku czci kapitana 
Jana Nepomucena Dziewanowskiego, bohatera bitwy francusko - 
hiszpańskiej pod Somosierrą (Samosierrą) w górach Sierra de Gaudamarra. 
Szarża polskich szwoleżerów rozstrzygnęła losy bitwy na korzyść 
Napoleona, bowiem kawaleria polska dowodzona przez Dziewanowskiego 
zdobyła nieprzyjacielskie armaty i otworzyła drogę do Madrytu. Polskiej 
jeździe przyniosła nieśmiertelną sławę, która jednak okupiona została 
ciężkimi stratami.

Brawurowy atak w wąwozie Somosierra uwiecznił m.in. Artur Oppman 
(pseud. Or - Ot) w poetyckim utworze „Somosierra”:

(...) Kozietulski w najpierwszym momencie 
Stracił konia i runął w wąwozie krwi...
Nie zginął! Wstał i pieszo pobiegł do ataku. 
Dziewanowski z Rowickim zostali na szlaku... 
Rudowski na armacie przez siebie wzięty... 
Krzyżanowski zabity... Krasiński pocięty... 
A przy czwartej baterii posoką zbryzganej 
Mdlał dzielny Niegolewski z jedenastu rany... 
Jam się ocknął w krwi cały na ostatnim dziale... 
Złote słońce na niebie grzało wspaniale. 
Nadjeżdżał właśnie cesarz. Patrzę a on z głowy 
Zdjął kapelusz trzyrożny; z twarzy marmurowej 
Rity blaski płomienne... Spojrzał na harmaty, 
Na trupy swoleżerów, jak wiosenne kwiaty 
Ścięte kosą... I nagle ściągnął brwi sokole 
I wołał: „Cześć walecznym!” 
i wstyd miał na czole.

Dla moich Fołakćw 
niema nic niemożeiwgo.’ 
”Pour mes Polonais rien 
d* impossible

Stawa Cesarza napdeona 
wmaonnr w fliwill pokcflfa d c 
diaku, adi; itaowi! go ncw™ ' 
jtuażali lo wzcdsicrczifcif z.i L!

’. ' ; do wykonania.
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SZAFARNIA. Posiadłość wchodząca w końcu XVIII wieku w skład 
dóbr Płonne w rękach rodziny Dziewanowskich herbu Jastrzębiec. Od 
1792 r. w posiadaniu Jana Dziewanowskiego (+ ok. 1815 r.), ojca Jana 
Nepomucena - bohatera bitwy pod Somosierrą.

Na zdjęciu - pałac wzniesiony w 1910 r. dla Feige w miejsce dworu, 
stojącego niegdyś w głębi parku. Murowany z cegły, wzniesiony na 
rzucie prostokąta z dwoma trójbocznymi ryzalitami od tyłu i wieżą 
przy narożniku północno - wschodnim. Wieża czterokondygnacyjna 
z bliźnimi, półkoliście zamkniętymi oknami.

W Szafami w latach 1824 - 1825 przebywał na wakacjach u swego 
kolegi Dominika Dziewanowskiego, Fryderyk Chopin. Wraz z rodziną 
Dziewanowskich odwiedził kilka innych miejscowości ziemi 
dobrzyńskiej: Obory, Bocheniec, Radomin, Gulbiny, Obrowo, Ugoszcz, 
Rętwiny, Białkowo, Dulnik, Rodzone, Kikół i inne.

Od 10 września 1988 r. w odrestaurowanym pałacu bardzo 
żywotnie rozwija swoją działalność Ośrodek Chopinowski. Na uwagę 
zasługują organizowane m.in. Międzynarodowe Konkursy 
Pianistyczne im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, koncerty 
chopinowskie, konkursy recytatorskie, turnieje wiedzy o Chopinie, 
konkursy plastyczne i literackie oraz bale sylwestrowe „U Chopina”. 
Ośrodek prowadzi także Muzeum im. F. Chopina.

Tą drogą jeździł do Szafami w okresie wakacji 1824 - 1825 Fryderyk 
Chopin

Na wakacjach w Szafami pisał Chopin listy do rodziców w War
szawie, które na wzór „Kuriera Warszawskiego” nazywał 
„KURIEREM SZAFARSKIM”. Odnotowywał w nim nawet 
przyśpiewki z ludowego repertuaru, które usłyszał na „okrężnem” 
w Obrowie:

Przede dworem kaczki w błocie: 
Nasza pani w samym złocie.
Przede dworem wisi sznurek:
Nasz jegomość kieby nurek.
Przede dworek wisi wqż:
Nasza panna Maryanna pójdzie za mqż. 
Przede dworem leży czapa:
Nasza pokojówka kiedy gapa.

(W. Chotomska, Tam, gdzie był Chopin, Warszawa 1990, s. 24)
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Zabytkowa aleja bukowa w okolicach Radomina przy trakcie drogowym z Rypina do Golubia - Dobrzynia. Stanowi 
resztki parku krajobrazowego, założonego przez Jana Cissowskiego w początkach XIX stulecia.
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POCIESZ 1 PRZEMIENIAJ...

Niestrudzona pątniczko, o Fatimska Pani, 
Witamy Cię w Dobrzyniu my, Twoi poddani. 
Z całego dekanatu w hołdzie przychodzimy, 
Bo w Tobie Panno święta, ucieczkę widzimy.

Oto stare Chrostkowo na wstępie się kłania, 
Co ze świętq Barbarą czci Cię od zarania, 
Zmiłuj się Matko Boża nad naszym narodem, 
Uproś Polsce i światu pojednanie, zgodę. 

Bównież Płonne wiekowe do stóp Twoich pada, 
Gdzie dla Twej godnej chwały święty Jakub włada, 
Z różańcem, Matko nasza, przed Tobą klękamy, 
O wiarę, sprawiedliwość, dla Polski błagamy.

Do Ciebie, o Królowo, Buże też przybywa, 
Sławiąca Twoje imię, Chrystusowa niwa, 
A święci Piotr i Paweł niebo nam wskazują, 
Spraw niech dobro i prawda wświecie zapanują. 

I czczący świętą Teklę wierny Dulsk pospiesza, 
Gdzie Ty, jako patronka, lud Polski pocieszasz. 
Weź w Twoją obronę nasz wiek niespokojny, 
Pani, obdarz pokojem, niech ustąpią wojny.

Przed Twe cudne oblicze Trąbin z chwałą kroczy, 
Święty z Padwy - Antoni z Bogiem nas jednoczy. 
Pani Niepokalana, którą z dawna czcimy, 
Zetrzyj w proch głowę węża, pokornie prosimy. 

Parafia z Badomina z świętym Mikołajem, 
Czci Cię już lat osiemset i dziś z wiarą staje. 
Nasze serca, najświętsza, przejęte są żalem, 
Błagaj więc Syna Swego, by powstrzymał karę.

Od Matki Bołeściwej z Obór podążamy, 
Bo w Tobie, pełna łaski, ufność pokładamy. 
Gdy ludzkie dusze dzisiaj grzechem są zatrute, 
Przebacz nam Maryjo, czynimy pokutę.

I młode Ostrowite cześć Ci swą oddaje, 
Jak Stanisław Kostka, czcić Cię nie przestoje. 
Wspomożyciełko wiernych, o miłości wzorze, 
Daj znosić krzyże życia, bez skargi, w pokorze.

Kościół pod wez
waniem św. Mikołaja 
w Radominie. Wznie
siony w początkach 
XIV wieku z kamienia 
polnego i gruzu cegla
nego w stylu go
tyckim. Kwadratowa 
wieża z późniejszego 
okresu o skromnych 
cechach barokowych.

W kościele m.in. 
płyty nagrobne rodzi
ny Cissowskich - 
właścicieli dóbr 
Radomin z kartuszami 
h. Sas (Jana + 1828, 
Aleksandra + 1841, 
Marianny + 1846
i Michała +1847).

A na koniec nasz Dobrzyń, z hołdem przystępuje, 
Gdzie święta Katarzyna męczeństwem ujmuje. 
Zaś Ty, Gwiazdo Zaranna, w figurze królujesz, 
Ojców nam ocaliłaś i nas uratujesz.

Naucz naród pokory, Stolico Mądrości, 
Niechaj w naszych rodzinach, Boże prawo gości.
Spraw, by w ludzkich sercach miłość zwyciężyła, 
By w modlitwie i wpracybyła nasza siła.

Niech wżyciu dobro nad złem zawsze górę bierze, 
O to Cię dziś proszą Twoje dzieci szczerze, 
Proszą Cię w ten czas błogi Twego nawiedzenia, 
Pociesz nas Matko droga, wspomóż i przemieniaj!

1996
Jan Jagodziński

(Utwór jest hołdem złożonym z okazji lipcowych 
pielgrzymek do Matki Bożej w Oborach.)
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KAPLICA w OSTROWITEM k. Rypina wybudowana w latach 1923 - 1930 staraniem Kazimierza Strycharzewskiego, prezesa Spółki Akcyjnej 
Cukrowni Ostrowite jako wyraz pamięci po Antonim Borzewskim z Ugoszczą, który poległ w walce z oddziałem Armii Czerwonej w dniu 
16 sierpnia 1920 r. A. Borzewski był głównym inicjatorem budowy miejscowej cukrowni.

Kaplica murowana z białego kamienia, otynkowana, jednonawowa, nakryta dachem siodłowym (pokrycie zmienione na dachówkę w 1999 r.). 
Nawa poprzedzona krótką kruchtą. Na zewnątrz tablica inskrypcyjna poświęcona A. Borzewskiemu.

W okresie międzywojennym traktowana jako półprywatna dla okolicznych ziemian oraz fabrykantów i ich rodzin.
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Wśród gór i pagórków, wąwozów i urwisk lodowcowego 
pochodzenia, w odległości siedmiu kilometrów na zachód od 
Rypina, w graniach dawniej znacznie obszerniejszym majątku 
Żale, a dziś na polach majątku Kleszczyn, tuż przy końcu jeziora 
żalskiego, na niewielkim wzgórzu, ocienionym odwiecznemi 
dębami, lipami, grabami, klonami, wiązami i innymi drzewami, 
stoi pośrodku nich nieduży drewniany kościółek, pokryty przed 
paru laty blachą cynkową. To Studzionka, miejsce i cel od bardzo 
dawnych czasów licznych pielgrzymek nie tylko z ziemi dobrzyń
skiej, ale i z michałowskiej, chełmińskiej, Pomorza i Mazowsza, 
jak świadczą liczne napisy na srebrnych wotach, zawieszonych na 
ołtarzu, dookoła cudownego obrazu. (Taki opis podał ks. Czesław 
Lissowski w małej pracy pt. Studzionka, Płock 1933, s. 6 - 8). 
Krajobraz z pewnością pozostał, kościółek także (choć jego 
świetność nie wraca), tylko pielgrzymek brak...

KAPLICA w STUDZIANCE koło Rypina. Zbudowana przed rokiem 
1719 z kwesty różnych pustelników pod tytułem „Najświętszej Maryi 
Panny”, położona w sąsiedztwie jeziora Kleszczyńskiego, na niewielkim 
wzniesieniu w otoczeniu starych lip. Orientowana, drewniana, 
konstrukcji zrębowej, oszalowana na podmurowaniu kamiennym.

Wystrój wnętrza bardzo skromny. W ołtarzu głównym kopia 
neobarokowego obrazu z 1905 roku Świętej Rodziny.

U podnóża wzniesienia i kaplicy znajduje się tzw. cudowne źródełko. 
Na nim murowana kaplica z czerwonej cegły wzniesiona w 1907 roku 
przez ks. Borysowicza.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka 
Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus 
zaś czynił postępy w mądrości, wiatach i w łasce u Boga i u ludzi.

(Łk. 2,51-52)
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Na wysokim brzegu jeziora UGOSZCZ w drugiej połowie XIX stulecia właściciel 
majątku Zdzisław Borzewski wzniósł murowany pałac. Eklektyczny, piętrowy 
z portykiem (łac. porticus - kolumnada) kolumnowym w elewacji frontowej, 
umieszczonym na osi.

Na zdjęciu część zachodnia z wieżą. Wokół pałacu resztki parku krajobrazowego, 
założonego w drugiej połowie XIX wieku, przekompowanego w 1904 r. wg projektu 
Stefana Celichowskiego.

Na początku XX wieku w Ugoszczu w pobliżu pałacu stała jeszcze drewniana 
kapliczka, która była pamiątką pobytu w tej posiadłości arcybiskupa Konstantego 
Zielińskiego. Miał on się tu ukrywać, ścigany przez zwolenników Augusta II za to, że 
w dniu 4 października 1704 r. koronował na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego 
(SGKEt. 12:1891,s. 750-751).

Od Aleksandra Zielińskiego Ugoszcz nabył w 1790 r. Ludwik Borzewski, 
komornik graniczny ziemi dobrzyńskiej, a potem sędzia tej ziemi (zm. w 1807 r.).

Z tej wieży w dniu 16 sierpnia 1920 r. bronił się właściciel Ugoszczą Antoni 
Borzewski przed najazdem bolszewickim. W walce poniósł śmierć. Został pochowa
ny pod rodzinną kaplicą grobową w Oborach.

Najazd bolszewicki na ziemię dobrzyńską w sierpniu 
1920 r. niestety nie został upamiętniony.

Z pewnością do niespotykanych relacji należy 
odnotowana przez świadka tamtych dni, wówczas 
trzyletniego dziecka z Fabianek Jerzego Pietrkiewicza:

Pierwsze przeżycie przyszło w moim trzyletnim 
sierpniowym miesiącu. Były konie i wozy na 
podwórzu, był smród gotowania z kotłów, krzątanina 
wokół rannych, wiadra z krwią. Kiedy Kozak dojrzał 
wyniesionego z piwnicy dzieciaka, złapał go. wsadził 
przed sobą na konia jak lalkę i przejechał wzdłuż tych 
armat na ściernisku. Stałem się chwilową maskotką 
dla żołnierzy, bo krzyczeli co i rusz swoje „hurra”. 
Pewnie byłem zachwycony trzymając końską grzywę
- a jak mnie zsadził, coś wtedy wypaplałem o arma
tach ojca, które były tak wielkie jak te na polu. Kozak 
dobrze zapamiętał moją dziecinną fantazję - 
i wieczorem zawołał ojca, zaczął wypytywać. Na 
szczęście ojciec znał rosyjski, pokazał swoją starą 
dubeltówkę razem z butelką wódki. Kozak pił, ale 
humor jego stawał się groźniejszy po każdym łyku. 
Podejrzewał ojca o ukrywanie broni, zaczął 
wrzeszczeć.

Wtedy ja pojawiłem się, byłem ciekawy, kto tak 
krzyczy - mój Kozak! Wdrapałem mu się na kolana
- i wedle opowiadań matki i siostry, próbowałem go 
pocałować, policzek za wysoko - złapałem jego długie 
wąsyi pociągnąłem. On zamiast wrzasnąć zaczął pła
kać. Pewnie mu przypominałem jego własne dziecko.

A następnego dnia, po złej wiadomości z frontu, 
Kozak pożegnał moją pierwszą wielką przygodę 
skokiem na koniu przez płot przy ojcowskiej pasiece - 
inni skoczyli za nim, no i płot się cały rozwalił.

Potem przyszły inne płoty, inne lata, ale 
sprawdzian, ten tak ważny, pozostał w ciemnej norze 
piwnicy. A ja rozjaśniłem tę ciemność, patrząc w głąb 
dziecka we mnie.

(J. Pietrkiewicz, Małe Ojczyzny na mapie czasu, Sycyna. 
Dwutygodnik Kulturalny 1998, nr 17, s. 5)

_______________________________________________ 31



SOMSIORY niedaleko Obór, po lewej stronie drogi 
z Huty - Chojno do Ostrowitego. Wczesnośrednio
wieczne grodzisko X - pocz. XIII wieku. Położone na 
zachodnim krańcu cyplowato zakończonego 
wzniesienia zamkniętego od strony północnej 
i południowej głębokimi i rozległymi dolinami. 
Usytuowane na znacznym wzniesieniu przy 
wschodnim brzegu jeziora Kocioł. Nazwa miejscowa 
grodziska - „Szaniec”.

Przeprowadzone w latach osiemdziesiątych XX 
wieku sondażowe prace wykopaliskowe potwierdziły 
istnienie obiektów ruchomych: resztek ceramiki 
naczyniowej oraz ślady spalonych konstrukcji 
drewnianych.

Ziemia dobrzyńska kryje kilkadziesiąt średnio
wiecznych grodzisk. Na zdjęciu grodzisko Borzymin. 
Użytkowane we wczesnym średniowieczu: III - IV, 
VIII - IX wiek, a następnie X - połowa XI wieku już 
jako gród. Miejscowa nazwa - „Czarownica” lub 
„Szaniec”. Położone 1 km na północ od wsi przy 
drodze z Rypina do Ostrowitego, owalne o wymia
rach 50x80 m.



Widok ogólny jeziora Ruda między Oborami 
a Rypinem po lewej stronie drogi z Lipna do Rypina 
przez Janiszewo. Nieopodal jeziora znajduje się jezioro 
Żalskie - Duże (Wielkie).

Wśród pagórków i zagajników, nieopodal rzeki 
Ruziec w trudnych . czasach stalinowskich (rok 1952) w 
Nietrzebie czciciele Matki Chrystusa wznieśli 
kapliczkę. Dziś kolejne pokolenie troszczy się o jej 
zewnętrzny wygląd.

Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje 
się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na 
uniżenie służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie 
będq wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny. On okazuje moc ramienia 
swojego, strąca władców z tronu, a wywyższa 
pokornych.

(Łk.l, 46-49,51-52)
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7

gminie Chrostkowo. Tutaj w pobliżu drewnianego młyna

Świadek historii tej ziemi - młyn rodziny Kornackich w Nietrzebie koło 
Chrostkowa, zbudowany około 1850 r., pierwotnie własność Karola Zboińskiego. 
Kto poznał to piękne ustronie, ten poznał cząstkę przeszłości krainy między 
Skrwą, Drwęcą i Wisłą.
(M. Krajewski, Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą, Włocławek 1994)

NIETRZEBA w
w dniu 22 kwietnia 1863 r. oddział ochotników z zaboru pruskiego zdążających 
z pomocą dla powstania przeciwko Rosjanom został znienacka zaatakowany. 
W bitwie poległo, bądź zmarło wskutek odniesionych ran 12 powstańców. 
Siedmiu z nich pochowano na cmentarzu w Chrostkowie.

Dopiero po 130 latach, w 1993 r. odsłonięto pamiątkowy krzyż - obelisk. Etlux 
perpetua luceat ei.



Ukrzyżowali Go i rozdzielili miedzy siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który 
miał zabrać.

(M. 15, 24-25)

Jezioro Chojno w lokalnej tradycji nazywane „Księżem”, choć inni tą nazwą chcą 
mylnie określać jeden z niewielkich stawów w chojeńskim lesie. Podanie głosi, że 
podczas wojen szwedzkich, kiedy zniszczono miejscowy kościół, a przed nadejściem 
obcych wojsk w jeziorze zatopiono skrzynię wypełnioną srebrnymi naczyniami 
liturgicznymi, dotąd nie wydobytą.

Na niewielkim wzniesieniu nad jeziorem Chojno 
stoi samotnie zmurszały krzyż. Nieliczni już tylko 
wiedzą, iż ma on przypominać o istnieniu kościoła 
parafialnego, zniszczonego w czasie najazdu 
Szwedów. Mnóstwo kości ludzkich, wykopanych na tym 
wzgórzu, kamień od święconej wody i serce od dzwonu 
tam znalezione niedawno oraz ślady w aktach 
klasztornych (00. Karmelitów w Oborach - dop. M. K.) 
stwierdzają to podanie (SGKP, t. 1, Warszawa 1880, 
s.620-621).
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CHOJNO. W 1381 r. miejscowego dziedzica, Ch. Nemstę 
odwiedził książę Władysław Opolczyk. Właściciel wsi 
przekonywał wtedy księcia, że wieś z przyległościami godziwie 
nabył od poprzednika jaśka, podstolego dobrzyńskiego. W latach 
dwudziestych XIX stulecia wieś należała do Kaliksta 
Borzewskiego, oficera wojny polsko - rosyjskiej 1831 r., przywód
cę partyzantki „Zemsta Ludu” 1833 r.

DOBRZAŃSKA kraina

Ziemia Dobrzyńska 
To moja kraina 
Tu moje korzenie 
Tu moja rodzina.

Oborska Pieta 
Ziemi patronuje 
Dzielny Łokietek 
W herbie figuruje.

Na zdjęciu - rodzinny dom mojej Mamy, z d. Ciemiecka, ur. 22 
sierpnia 1914 r.

Rodzinny Rypin 
Ziemi tej cząsteczką 
Wielką ma historię 
To małe miasteczko.

Tysiqc lat istnieje 
Dziejopis wspomina 
Pół lew i pół orzeł 
Zdobią herb Rypina.

Nawet z końca świata 
Wracam do Rypina 
Lubię tu dzień kończyć 
Lubię dzień zaczynać.

Krajobraz najbliższej okolicy Chojna. Jeszcze dziewiczy, naturalny...

Urszula Smolińska
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Porastałam w rohu 
1904

Zostałam zburzona przez
Niemcy hitlerowskie w roku

1939
Powstałam ponownie w roku

1945 
 Ku chwale Boga i Ojczyzny

Na skrzyżowaniu dróg w Chrostkowie w trudnym czasie walki o zachowanie
figurę z wizerunkiem Matki Boskiej ku chwale Boga i Ojczyzny. 

polskości w rosyjskiej niewoli mieszkańcy tej ziemi wznieśli
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Plebania w Chrostkowie. Pamięta trochę historii. 
Skromna, jednak zadbana, przytulna, ubogacona 
wewnątrz i zewnątrz.

Drewniany (konstrukcji zrębowej) kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Barbary w CHROSTKOWIE 
wzniesiony około 1694 r. z fundacji arcybiskupa 
Konstantego Zielińskiego. Nad nawą zwraca uwagę 
sześcioboczna wieżyczka ze strzelistym, u nasady 
cebulowatym hełmem.

Obok kościoła dzwonnica, wystawiona po 1813 r. 
przez kolatora Ignacego Sumińskiego.
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Ruziec, dawniej Ruż. Pierwszą o nim wzmiankę czytamy 
iv przywileju Konrada księcia mazowieckiego, kiedy 
obdarzył Mazowszem syna swego Bolesława, a 
Kujawami syna Kazimierza. Rzeczka Ruż stanowiła 
pomiędzy7 ich posiadłościami granicę. Przywilej ten jest z 
roku 1236. Rzeczka ta bierze początek z jezior do wsi 
Źałego należących, przepływa wielki staw Chojeński, 
gdzie tartak obraca, dalej obraca młyny w Chrostkowie i 
na Nietrzebie, płynie około Stalmierza, gdzie się łączy z 
drugą rzeczką, biorącą początek z jeziora do wsi 
Moszczonne i Zajeziorze należącego, przepływa w całej 
długości jezioro Ruzowskie (dziś do wsi Ruduska, dóbr 
Zbójna należące); płynie około Sitna, obraca młyn w 
Zarębie i około Rużca (raczej Ruża - dop. M. K.) o 2,5 
wiorsty poniżej Dobrzynia nad Drwęcą, wpada do 
Drwęcy (...) Długość jej biegu wiorst około 30 (G. 
Zieliński, O ziemi dobrzyńskiej. Badania historyczne, 
Biblioteka Warszawska t. 3:1861, s. 249 - 250).

Pojezierze Dobrzyńskie. Jedno z jego jezior - Zbójeńskie.

Niewielka rzeka Ruziec - lewy dopływ Drwęcy. 
Spokojna, jednak od okolic Ruża staje się bystra, 
a chwilami nawet rwąca. Most na rzece Ruziec.
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Rzadko spotykany krajobraz drumlinowy w okolicach Sitna

Połączenie najodleglejszej przeszłości ze współczesnością na terenie 
gminy ZBÓJNO.

Pałac w Zbójnie zbudowany w latach 1850 - 1860, późnoklasy- 
cystyczny wzniesiony na rzucie prostokąta wg projektu Henryka 
Marconiego. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z pięcioosiową 
częścią środkową rozczłonkowaną pilastrami jońskim w przyzie
miu, na piętrze korynckimi, zwieńczona odcinkiem attyki.

Przez szereg lat siedziba szkoły podstawowej. Zniszczony, choć 
godny restauracji.

Drumliny w okolicach Łukaszewa
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zbójnie, zbudowana w latach 
1996 -1997 dzięki staraniom wójta gminy Grzegorza Tułodzieckiego.
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Jerzy Pietrkiewicz

SIEWNA
(Trzy motywy ludowe)

I
W węzeł zwiąż włosy 
i wrzosy wpnij, 
wrześniu.

Pozbierał wiatr wszystkie kłosy, 
fujarkom się w polu ckni.
Dymy wieś prześnią.

Poranki w zatokach mgły.
Wysokie maszty topoli 
z banderą słońca.

Święta Urszula dzierga łzy.
Patrz, czarny kondukt wron na roli. 
Fale skib płyną bez końca...

II
Trzy pagórki przyklękły w oberku 
pod Dobrzyniem!

Przez rzeżuchę stawna wierzby zerknął 
i echami huknął po kotlinie 
Hop dziś dziś!
aż noc dzbany ciszy w śmiech rozbiła

Gniade konie wiatr przywiozły z Rypina, 
otulona wiatrem tańczyła 
dziewczyna.

Agdy kwilił świt wśród wiklin w Kikole, 
ułapiły mnie wierzby za szyję 
i ujrzałem idącą przez pole 
Maryję...

Okolice wsi MAZOWSZE na ziemi dobrzyńskiej. Typowy krajobraz tej ziemi.

Mojej matki miała oczy, Nic to że ugór twardy.
szła w jej modrej sukience, Z wiosną przyjdzie pług hardy!
ten sam kolor warkoczy, 
chustkę miała tę samą

Do Gdańska popłyną łany...

Siej Maryjo
Wyciągnąłem więc ręce:
Mamo! Urodzajna jest ziemia cmentarna. 

Gdy się klechda ocknie wśród gminu,
III kości ożyją.

Siej Maryjo
Częstochowska, Skępska, Ostrobramska Bądź szczodra, rzuć nam święte ziarna
za tych co już pomarli i za tych co się biją, 
za jeńcowi za zesłanych.

w ugór Londynu.

8 września 1943 r.

(J. P i e t r k i e w i c z, Wiersze dobrzyńskie..., s. 29-30)
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Po prawej stronie drogi krajowej z Kikoła do Torunia przez Czerniko
wo znajduje się drugi na ziemi dobrzyńskiej kościół i klasztor karmeli- 
tański.

Kościół pod wezwaniem św. Anny wzniesiony w TRUTOWIE z funda
cji właściciela wsi Jana Rętwińskiego w latach 1728 - 1735 w miejsce 
drewnianego kościoła i klasztoru, wzniesionego w latach 1717-1718. 
W jego przedłużeniu ku zachodowi po 1740 roku wzniesiony został 
murowany klasztor.

Zniszczony w czasie drugiej wojny światowej razem z kościołem, 
restaurowany przed rokiem 1960 oraz współcześnie dzięki niespożytym 
zabiegom przeora i proboszcza o. Mieczysława Jankowskiego.

Ołtarz główny rokokowy z połowy XVIII wieku. W polu środkowym 
obraz św. Anny - patronki parafii. Po bokach rzeźby pochodzące z okresu 
pierwszej restauracji (około 1888 roku) świętych: Jana Nepomucena, Jana 
Ewangelisty, Józefa i króla Dawida. W kondygnacji górnej Oko Opatrzno
ści Bożej. Spośród czterech ołtarzy bocznych uwagę zwracają dwa 
w nawie, w przejściu do prezbiterium: lewy z obrazem w polu 
środkowym św. Józefa z Dzieciątkiem oraz prawy z obrazem Matki Bożej 
Szkaplerznej z pierwszej połowy XVIII wieku. Układ nawiązuje do 
tradycji kościołów karmelitańskich.

_______________________________________________________ sfer*
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Jerzy Pietrkiewicz

O ŚWIĘTEM JÓZEFIE, 
KTÓREMU BRODA OSIWIAŁA

U7 dobrzejewickim kościele 
święty Józef śmiał się w każdą niedzielę,

czasem w piątek, ale rzadziej w środę, 
bomu w środę ścierką zmywał brodę

dziad kościelny Wasiak. A jak zmywał, 
to tak sobie z tej brody podkpiwał:

O ty brodo czarna z końskiej szczeci, 
po co myć cię? Nie urośniesz przecie.

O tybrodo czarna niczem smoła, 
nie trza takiej do naszego kościoła!

Święty Józefmiał słońce na wargach.
Słońce zaszło. Cień na nich jak skarga.

Woń lipcowa oplotła filary'.
Na posadzce szmer stąpa: zegary'

Uskrzydliła noc święte figury.
Wiatr wszedł. Stanął. I zagrał pod chórem.

Świętyjózefłzyma w oczach i marzy, 
aż mu farba z żalu pęka na twarzy.

Przed odpustem, jakoś na jesieni, 
święty Józef nagle się odmienił.

Posiwiała mu o świcie broda.
Choć z szczeciny czarnej brody szkoda.

Walą ludzie z całej okolicy,
z Lipna, Sierpca, a nawet z Brodnicy.



Módl się za nas, osiwiały patronie!
Kościół w kwiatach, pieśniach i łzach tonie.

Módl się za nas, siwy Oblubieńcze. 
Cały powiat gruchnął na ziem i klęczy.

Przyjechało czterech księży z Pelplina, 
żeby zbadać jaka cudu przyczyna.

Oglądali, szeptali, pytali,
iv wielkiej księdze po łacinie pisali,

aż wydało się pod wieczór w środę, 
że to Wasiakpomalował brodę.

Niech ksiądz proboszcz na próżno nie biada. 
Cud przeminął została ballada.

Ona słońce rozpryska z witraży', 
żeby święty miał uśmiech na twarzy,

żeby śmiał się jak dawniej w niedzielę, 
w dobrzejewickim kościele.

Gdy fazyreusze dowiedzieli się, że zamknął usta sadyceuszom, zebrali się razem, a jeden 
z nich, uczony' w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które 
przykazanie jest w Prawie największe?”. On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” To jest 
największe przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera sie całe Prawo i 
Prorocy.

(Mt. 22, 34-40)

Widok na ziemię dobrzyńską z kościoła Ojców Karmelitów w Trutowie
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ZIEMIA DOBRZAŃSKA

Dobrzy ludzie tu mieszkają 
obok niezbyt dobrych jakwszędzie 
i dobrze
słońce się tu kąpie w trzystu 
czterdziestu czterech jeziorach 
że nie wspomnę o bagnach stawach 
sadzawkach kałużach i baliach 
na deszczówkę

potyka się wiatr 
o małe wzgórza i parowy 
gładzi ostatnie strzechy słomiane 
cichnie w zagajnikach szemrze w grądach

leniwie sączą się drobne strumyki 
by wraz ze Skrwą Mienią i Drwęcą 
wyciągnąć ręce do Bałtyku

wznoszą się tu jeszcze przedpiastowskie 
wzgórza i piastowskie miasta 
Władysławów
pojagiellońskie wsie gdzie szlachta 
bliższa jakoś chłopskiej biedzie 
świątynie o posmaku gotyku 
ale jaki klasztory baroku pełne modlitw 
do Matki o urodzaj i odpuszczenie win

ziemia co szczyci się kobietą 
która uczyć się chciała wbrew prawu 
i taką co się zmieniła w gwiazdę 
za oceanem mówiąc wzrokiem w kamerę 
mężem co poezji ziarno zawiózł na Sybir 
i przywiózłbyje inni ponieśli 
chłopcem co nauczył się min i gestów 
nad Mienią by ją na deskach 
w stolicy pokazać

Dobrzyńską drogą do Torunia. Przydrożna sosna w okolicach Czernikowa na trasie 
krajowej z Warszawy do Bydgoszczy. Od lat przykuwa uwagę kierowców i samotnie walczy 
o przetrwanie.

człowiekiem co chciałsię uczyć
i zaszedł daleko i takim co nie chciał 
się uczyć i zaszedł daleko

ziemia na której nie stoi żadna fabryka 
a chmury i taksą pełne łez

ziemia gdzie się urodziłem 
gdzie śmiać się nauczyłem 
i płakać

Dariusz Chrobak



Rzeźba CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO z kościoła trutowskiego. być może z XVIII wieku przed i po restauracji w 1997 roku, wykonanej przez 
Wincentego Przybylskiego.
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Jerzy Pietrkiewicz

DROGA

Jest ospała, szeroka droga 
z Dobrzynia do Kikoła 
gdzie piach przesypuje przez szprychy czas, 
gdzie widnokręgi się ciqgnq od stoga do stoga, 
a koleiny namotane na koła 
mierzq przestrzeń, dopóki nie zawrze jej las.

Wzdłuż tej drogi w skrzypieniu osi, 
w świergocie niestrudzonych kół 
przesuwa się wciqż moje życie z Dobrzynia do Kikoła.
Tu mi wiatr z całej ziemi wonie i barwy znosi 
i przemijajq pokolenia rojqcych się w słońcu pszczół, 
przeszłość z przyszłościq na przemian na senne owija się koła.

Wy co mówicie o świecie, o ludzkości, postępie i jutrze, 
nie zrozumiecie nigdy, że ta właśnie zwyczajna droga 
z Dobrzynia do Kikoła 
najwięcej nowego czasu w piachu swoim utrze 
i coraz szersze widnokręgi od stoga do stoga 
otwierać będzie przestrzeń motajqc na koła.

1943

Matka Boska Skępska króluje przede wszystkim w obra
nym przez siebie miejscu - u Ojców Bernardynów. W XVIII 
i XIX stuleciu jej kult skutecznie rozpowszechniany był 
w całej ziemi dobrzyńskiej.

Na zdjęciu rzeźba nieznanego artysty w kościele Ojców 
Karmelitów w Trutowie.
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Kapliczki przydrożne na tej Ziemi mają także 
swoją historię. Czasami ktoś przy nich zatrzymuje 
się. W maju każdego roku odwiedzane może 
częściej, także przez dzieci.

KAPLICZKI PRZYDROŻNE

Gdzieś, kiedyś słyszałam 
Może od Babci, może od Mamy 
Opowieść, że kapliczki przydrożne 
Sq jak łzy po ziemi rozsiane 
Od wieków w osobliwych miejscach 
Ku pamięci stawiane: 
A to cudownego ocalenia 
A to tragicznego zdarzenia 
Czy też nagłego uzdrowienia 
Dzieła artystów ludowych 
Różnorodne kapliczki przydrożne 
Tam w majowe wieczory wierni 
Śpiewają pieśni nabożne 
Każda z nich ma swoją historię 
I ta św. Wawrzyńca w Szczutowie 
I tamta z Chrystusem 
Frasobliwym w Trutowie 
Gdy kiedyś na rozdrożu 
Przed kapliczką przystaniesz 
Ogarnie Cię nigdy dotąd 
Nieznane dziwne zadumanie

Urszula Smolińska
Figura przydrożna św. Jana Nepomucena z XVIII 
wieku, usytuowana na niewielkim wzniesieniu 
przy jeziorze Kikolskim. Barokowa, opięta 
gzymsikami u podstawy i w zwieńczeniu 
kolumny. Rzeźba kamienna.



LIPNO. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny wzniesiony w drugiej połowie 
XIX wieku. Murowany z cegły, gotycki. Ołtarz główny 
manierystyczny z pierwszej połowy XVII wieku, 
przeniesiony ze Skępego. Bogato rzeźbiony z figurami 
świętych Katarzyny, Barbary, Archaniołów Michała i 
Gabriela, Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, Św. Trójcy 
oraz kilku innych nie rozpoznanych świętych i aniołów. W 
polu głównym uwagę zwraca obraz Wniebowzięcia NMP 
pędzla Wojciecha Gersona.

KIKÓŁ. Pałac wzniesiony około 1790 roku dla właściciela miejscowości 
Ignacego Antoniego Zboińskiego. Zniszczony w 1945 roku, odbudowany 
w latach 1952 -1964, restaurowany współcześnie. Klasycystyczny, wywodzący 
się od Palladia (jedna z wcześniejszych tego typu budowli w Polsce). W części 
wschodniej sala „Rycerska” dwukondygnacyjna z klasycystyczną polichromią, 
obejmującą m.in. piękny fryz z gryfami, lirami i wazonami. Jak głosi tradycja to 
w niej miał koncertować latem 1824 lub 1825 roku Fryderyk Chopin, czyniąc 
wyjazdy z pobliskiej Szafarni, gdzie przebywał u swego kolegi Dominika 
Dziewanowskiego.

W otoczeniu pałacu park krajobrazowy założony przez Karola Zboińskiego 
w początkach XIX stulecia z późniejszą rekompozycją Stefana Celichowskiego. 
Znakomicie wkomponowany w naturalne ukształtowanie terenu ze stromym 
stokiem i parowem, którego dnem płynie strumień spiętrzony w staw. W parku 
starodrzew z niektórymi okazami liczącymi około dwustu lat.

(M. Krajewski, A. Mietz, Zabytki ziemi dobrzyńskiej. Przewodnik 
bibliograficzny, Włocławek 1996)

(Z. Góźdź, Lipno. Zarys dziejów, Lipno 1991)



(O rodzinnej wsi Głodowo pisał Ryszard Specjalski, 
in.in. Lipno i okolice. Materiały do monografii, Rypin 
1997)

Sosny w lesie w okolicach Głodowa, gmina Lipno.

Brzozową aleją w lesie Kamienica dojdziesz do Skępego. A tam także jest twoja 
i moja ojczyzna.

Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę 
ją na nowo”. Powiedzieli do niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę 
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w ciągu trzech dni?". On zaś mówił o świątyni swego 
ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i 
uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

(J. 2, 19-22)



SKĘPE

U7 jesiennych mgłach lasy, jeziora 
i rzeczki Mień malownicza wstęga 
i Skępe, i klasztor w złocistych kolorach, 
skąd Skępskiej Królewny potęga.

Skępe, znowu miasto, niewielkie, urocze 
z odwieczną tradycją w swym herbie, 
pięćsetletni klasztor ser historię toczy, 
której żaden wir dziejów nie przerwie.

Ileż tu urody w każdej porze roku 
na polach i łąkach, i lasach, 
i piękno trzech jezior w jesiennym uroku 
niezmienne we wszystkich czasach.

A kiedy przejedziesz przez Skępe choć raz 
zatrzymaj się, wejdź wmury klasztorne 
wciąż brzmiące modlitwą wpięćsetletni czas 
i spójrz w Maryi oczy pokorne.

Ipopatrz na piękno naszej skępskiej ziemi 
a ujrzysz wśród niej serca nasze 
i dusza twoja w zachwyt się zamieni 
i będziesz powracał tu czasem.

Skępe, 199 7 r. Zofia Ewa Szczęsna

(Z. E. Szczęsna, Na skępską nutę, opr. red. 
Z. i T. Korszeniowie, Rypin 1999, s. 51)

Kościół i klasztor Ojców Bernardynów w Skępem. Budowla z początków XVI wieku 
w miejsce drewnianej i wystawionej w 1945 r. z fundacji Mikołaja Kościeleckiego, 
biskupa chełmskiego.

(J. Krystosik, Krótka wiadomość o Skępem łaskami Najświętszej Maryi Panny 
wsławionem, Płock 1934; P. Śliwiński, 500 lat Sanktuarium Maryjnego w Skępem, 
Włocławek 1995; M. Krajewski, Skępe. Zarys dziejów i obraz współczesny, Rypin - 
Skępe 1996)
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... wtedy Maryja wyszła z cichego bielq klasztoru, 
z Dzieciątkiem na ręku szła wolno po rozmodlonych 
krużgankach...

Jerzy Pietrkiewicz

MODLITWA
do Matki Boskiej Skępskiej 
na dzień 8 września

Z jeziora na jezioro, z kępy na kępę 
pogańskie Skępe.
Aleś ochrzciła je uśmiechem, 
Panno, pochylona nad grzechem.

Na obraz i podobieństwo 
czekającego dziewczęcia 
wywiodło Cię doczesne dłuto, 
iżby nawet z drewnianego poczęcia 
wióry cudu padały w pokutę.

k
Aniele, stróżu mój
Którego nie znam z twarzy ni z imienia, 
Ty zawsze przy mnie stój 
na urwistą odległość sumienia.

Londyn, 1953

Figura Najświętszej Panny Marii jako Służebnicy Pańskiej - MATKA BOSKA SKĘPSKA. Rzeźba z końca XV wieku, z datą na cokole 1496, 
według tradycji wówczas przywieziona przez Zofię Kościelecką z Poznania. W 1629 r. wywieziona przed Szwedami do Łowicza. Koronowana 
w 1775 r. Pierwotnie występująca w sukience barokowej z XVIII wieku, a potem w sukience haftowanej. U stóp rzeźby półksiężyc z blachy 
srebrnej, podtrzymywany przez aniołków, barokowy z około połowy XVIII wieku.
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PAMIĘCI OLKA 1944 R.

Pomóż mi 
święta Maryjo 
Matko Boga Człowieka 
któraś u stóp krzyża 
wczas Golgoty 
rozpaczała

wesprzyj mnie 
siły tracę 
a muszę być silna w tej ch wili 
ciało mojego syna 
podziurawione kulami 
jak ludzki łachman w strzępach 
oprawcy 
do stóp mi rzucili

czy ten partyzan t to twój syn

m uszę przeczyć 
inaczej nie uratuję od kaźni 
swych pozostałych dzieci

pomóż mi 
wgardle 
zdusić krzyk 
w oczach 
wstrzymać strugę łez 
w sercu 
wyciszyć ból 
by mi nie pękło 
nim się odnajdzie 
zgubione 
ludzkie sumienie 
nim serce 
sercem się okaże 
a 
nie kamieniem.

(J. Winowska, Wiersze wybrane, Płock - 
Warszawa 1993, s. 33 - 34)

SKĘPE i WYMYŚLIN chlu
bnie zapisały się w dziejach 
walki o polskość. Tutaj mieszkało 
i pracowało wielu wybitnych 
synów i córek tej Ziemi. O nich 
wszystkich trzeba pisać oddziel
ne tomy, chwalić ich wielkość 
i czyny.

Skępe - to mój drugi dom. 
Opuściłem go przed trzydziestu 
pięciu laty, ale chyba tylko na 
chwilę...

Wybitnym skępianom 
poświęcono już nieco miejsca 
w naukowych opracowaniach, 
literaturze i poezji. Do mniej 
znanych postaci należał 
Aleksander Winowski, 
podporucznik Wojska Polskiego 
w kampanii wrześniowej 1939 r., 
żołnierz Polskiej Organizacji 
Zbrojnej „Znak” i Armii Krajo
wej. W dniu 5 sierpnia 1944 roku 
w pobliżu Huty Skępskiej, 
widząc przewagę nieprzyjaciela, 
po zniszczeniu konspiracyjnych 
dokumentów ostatnim poci
skiem pozbawił się życia. 
Pochowany na cmentarzu 
w Skępem. Miał 32 lata.

To o nim i jego matce są te 
strofy.

W tym grobowcu na cmentarzu w Skępem spoczywa śp. 
Antonina Łukowska - moja wychowawczyni z Liceum Pedago
gicznego w Wymyślinie.

(M. Krajewski, W cieniu wojny..., 
s. 333; M. Krajewski, Skępe. 
Zarys dziejów i obraz współ
czesny, Rypin-Skępe 1996, 
s. 104)

(Z. Bieńkowski, Zarys dziejów Zakładu Kształcenia Nauczycieli 
w Wymyślinie (1867-1969), Wymyślin 1970)
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Pamiątkowy głaz z tablicą poświęconą 
poległym mieszkańcom Makowca i okolic usy
tuowany w tej miejscowości.

W dniu 12 września 1944 r. żandarmeria 
niemiecka rozstrzelała pięciu mieszkańców wsi 
Makowiec i Lubówiec (Ignacy Alaszkiewicz, 
Jfaturnin Gabryszewski, Władysław Nagiewicz, 
Leon Olkowski i Jan Wółkiewicz). Po zakończe
niu wojny ich ciała ekshumowano i pochowano 
na cmentarzu w Chrostkowie.

(M. Krajewski, W cieniu wojny i okupacji. Ziemia 
dobrzyńska w latach 1939 - 1945, Rypin 1995, 
s. 364)

Jadwiga Jałowiec

Przy drodze z Lipna do Rypina we wsi CHLEBOWO ostał się samotny dworek 
wzniesiony około roku 1920.

ZIEMIA DOBRZAŃSKA

Ziemia dobrzyńska niewielka 
Można powiedzieć - mała 
Nawet wielkich liter
W nazwie nie dostała

Ziemia mieczem pocięta 
Ziemia kołem łamana 
Ziemia szarpana deptana 
W pieśniach niewyśpiewana 

Żytnia garść ziemi brunatnej 
Leży między rzekami 
Malutkie szczęścia tu chodzą 
Miedzami polnymi drogami

Dobrzyń nad brzegiem Wisły 
Już zamku na wzgórzu nie ma 
Rypin nad Rypienicą 
Lipno przypięte do Mienia 

W Oborach dzwonią świątecznie 
IwSkępem dzwonią pięknie 
Tu jeszcze znajdziesz w chacie 
Ziele za belkę zatknięte.



SŁOWO NA MAPIE

Ziemia Dobrzyńska 
moje Kochanie 
na niej nie tylko od Dobrosława 
Dobrzyń cy mieszka ją 
dobrzy sławiący dobro 
tu dobre wsie
Wioska Dobre Dobrzejewice 
i dobrze

Grodzisko Grodzeń Grodzkie, Grodno 
i miasta Dobrzyń nad Wisłą 
nad Drwęcą z Go - lubiem 
Lubicz LubinekLubionki
Lubowiec
Skrwilno nad Skrwą 
i choć się nie mienią 
wymienić wypada Źródła
Źródełka Mokradła, Strugę, Stawiska 
Zarzeczewo Rzeczno Głęboczek

Klasycystyczny pałac z trzeciej ćwierci XIX stulecia w NADROŻU. 
Przebudowany w 1920 roku, a około 1960 roku nadbudowano piętro. 
W latach 1917-1939 własność Artura Barthla, syna Alfreda, znanego 
społecznika w powiecie rypińskim. W latach 1935-1939 był prezesem 
rypińskiego Oddziału Związku Ziemian. Zmarł 11 kwietnia 1949 roku we 
Włocławku.

Obecnie w pałacu Barthlów mieści się Szkoła Rolnicza, która od 
19 czerwca 1999 roku nosi imię Ziemi Dobrzyńskiej.

Mień nad Mienią lub Mieniem 
albo po prostu przy Mieniu 
Lubin przy Łubiance 
Jeziora Jeziorki Zajeziorze 

są róże nie tylko wRużem 
jest Róże Podrożeć i Nadróż 
można podróżować 
sławią tu święto wSwiętosławiu 
u Panny w Skępem i Pani w Oborach 
ogłaszają w Trąbinie Swiątkowizna 
ziemia tu Filozoficzna Krępa Okrągła Ruda 
Zacisze Długie Czarne Wielgie Mokre 
nie trzeba śmierci Granaty Rybitwy Lapinóżek 
była bitwa Nietrzeba - nie trzeba 
Tupadły marzenia były i są Zawały
Lenie Wielkie i Małe Kipichy Kafary, Grzęby, Szarłaty 
Płonne nadzieje i Rypałki Rodzone 
Wydmuchowo Koziróg Wrzeszewo i
Kąty Oszczywiłk Wilcze Kąty Łazy Gać Kozi Borek 
Małomin Brudzeń Łęg Włęcz Łąkie Wąkole 
Świedziebnia Powsino Dzierzączka Wąpielsk 
Rembiocha Sudragi Somsiory Pręczki Gówiennica 
Łukomie Mazowsze Pomorzany Podole 
Kujawy Mościska z Blizna do Stupczewa 
i Gójska i Silna Strzygi Czartowo Czarownica 
i Rokicie Oparczyska Zbytkowo Strachowo 
Zbójno iZbójenko i Piekiełko będzie 
Paskuda Strachoń i Troska Płaczek Czerwonka 
a jeszcze Zabłocie Zawały Zaduszniki Duszoty 
Gnojno Złowody Przypust i Zapust Kwaśno 
Popiołkowo Wylazłowo WydmuchowoKarlewo 
Konotopie Nasiegniewo i Paliwodzizna 
Dyblin Kleszczyn i Parzeń Opalenica Popiełkowo 
Winnica Cienkusz Gorzelnia Browarek Gorzeszyn 
Gołyszewo ChudzewoPłaczewo Głodowo 
Bógpomóż

(M. Krajewski, Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej do 1945 roku, Lipno 
1992, s. 36; P. Gałkowski, Ziemianie i ich własność..., s. 362 - 363)



pola Pólko Podolino Pustki Potwiesk Łysiny Piaski Białe Biota 
Mokradła Zabłocie Wymokłe Rak Pustkowie Szczerby 
Suchygrunt Czyżnie Kijaszkowo Grudź 
kupa kamieni i jedno Złotopole o Gaj 
Kamienie Szlacheckie Kmiece i Kotowe 
Łupki Kamionki Kopanina Kamienica 
Kamienny Sm ug i Puszcza tylko Rządowa albo Miejska 
a na zakręcie przeszkoda 
jest Zamość, Biskupin, Grodno i Warszawka 
był już Skomuch i Klonowo i Syberia Sachałin 
jest Zawada jest i Zgoda i Wygoda 
nawet Radotki Przybyszewo Przywitowo 
Wola i Wólek kilka Wiadome Walęcin 
Głowina Główczyno i Myśliborzyce 
Wymyślin Zamyślin i Wymysłowo Zarzyczewo 
jestZjawieniec Choczeń i Działyń
Sobieraj Sadłowo Chlebowo Bocheniec i Piękny Las 
jest Zosin Zofiewo Zbyszewo 
są jak wszędzie Zasady i Zasadki, Stare Zasady i Nowe Zasady 
ugoszczą nie tylko w Ugoszczu 
Trzebiegoszcz radzili w Radzikach 
wymoszczą leże wMoszczonem 
pożałują w Żąłem wycałują w Całowni 
ukochają w Kochaniu

Biskupin Księte Plebanka 
mało Mniszek
Borzymin Bogucin Bogusławy przydać 
Boguchwała 
za Dobrą Ziemię 
i za Dobrzyńską Ziemię
Bógzapłać

Jeden z nielicznych, być może ostatni 
dobrzyński wiatrak

Dariusz Chrobak

WIATRAKI

U7 pamięci oczu noszę 
Obraz wiatraka Saszy 
Stał dumny na Głowińsku 
Pustka po nim straszy.

Na Rogówka samotnik stoi 
Ten, co zwą go Jędrzejowy 
Jak człowiek starości się boi 
Zrobił swoje! Czy musi odejść?

Urszula Smolińska
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Nad jeziorem Sitnica koło Rypina

„Z jeziora na jezioro, z kępy na kępę...” POJEZIERZE DOBRZYŃSKIE

Jerzy Pietrkiewicz

* * * *

Przed wiosną kurz się chmurzył czubiasty 
dymy pyłu jak białe pątniki.
W głąb sosny tłukły turkot wozy, 
gdy lipnowskie słońce wzniosło miasto 
pod błękit.
Pośpiech barwił się w kobiecych wypiekach 
chleb w ch usteczce zeschnięty. Mój Boże... 
Jezioro. Nad jeziorem tataraku pęki, 
owinięte w zasuszony zapach.
Szły procesje z Kikoła i Sierpca,
Z Dobrzynia, Włocławka, Rypina,
A po piachu wóz kołami chłapał.
Na odpust! Na odpust! Na odpust!

[Prowincja, Warszawa 1936)



ROGOWO. Kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Bartłomieja wzniesiony w latach 1876-77 przez 
budowniczego R. Straszewskiego według projektu 
Ludwika Gosławskiego. Murowany z kamieni 
granitowych i cegły. Ołtarz główny z okresu 
budowy świątyni z kopią Madonny Sykstyńskiej. 
Polichromia wykonana przez W. Drapiewskiego 
w 1930 r.

Tobie śpiewam ziemio moja 
od Wisły po Drwęcę po Skrwę 
Tobie śpiewam czarnoziemie 
i płowy piasku znad Mieni 
Tu mi smakuje chleb 
tu mi smakuje woda 
Tu na dobrzyńskiej ziemi 
smakuje życia uroda 
Stąd spoglądam w górę 
na rozgwieżdżone niebo 
Tu właśnie tu mi smakuje 
kromka polskiego chleba 
Tobie śpiewam ziemio moja 
która pamiętasz blizny 
Tobie śpiewam piastowska 
serdeczna cząstko ojczyzny

Jadwiga Jałowiec

Kapliczka w Rogowie z figurą św. Bartłomieja - 
patrona parafii
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Jadwiga Gawin - Waśniewska 
(Zbigniew Orlicz)

ZE WSPOMNIEŃ O NACZELNIKU POWSTANIA ZYGMUNCIE 
PADLEWSKIM

(Z opowiadań rodzinnych)
Stary Dwór sosnowski rzucony pomiędzy wielkie przestrzenie 

borów, przez całe pareset lat był w rękach jednej rodziny, 
przechodząc najczęściej po kądzieli w drodze małżeństwa z poko
lenia na pokolenie. Przed rokiem 1863 właścicielem majątku 
Sosnowo był pan Ignacy Machczyński herbu machwic, ożeniony 
z Anielą Lasocką, która umarła bardzo młodo osierocając 
pięcioletnią jedynaczkę. Po śmierci żony pan Machczyński odwiózł 
córkę do Zrębowa, aby pod opieką rodzonej ciotki z lasockich 
Nałęczowej otrzymała wraz z jej córkami (późniejszą księżną 
Korybut - Woroniecką i p. Działowską) odpowiednie wychowanie. 
Panna Machczyńska spędziła tam lat kilkanaście, a po powrocie 
objęła ster rodzinnego domu. Z Zębowa wyniosła oprócz wielkiego 
wykształcenia niezłomne zasady, to jest głęboką wiarę i patrio
tyzm*).  Historię polską znała tak dokładnie, że nawet w późnym 
wieku nie omyliła się nigdy co do lat nawet w najdrobniejszych 
faktach. Pierwszem jej dziełem po powrocie do domu było założenie 
w Sosnowie ochronki i praca nad ludem. Oddała się jej z naj
większym zapałem, ucząc się sama calemi dniami, by rozbudzić 
w duszach prostaczków miłość Boga i Ojczyzny. Pracę tę jednak 
przerwał wkrótce huk wystrzałów, rozlegający się w okolicznych 
lasach, i szare partyzanckie oddziały, snujące się przeważnie nocą 
drogą, wiodącą tuż pod bocznemi ścianami dworu. Otwierały się 
wtedy gościnnie podwoje. Panna Aniela wraz z ojcem śpieszyła na 
ratunek, opatrywała rany, zaopatrywała w żywność, a często sama 
w wiejskim przebraniu z zaufaną tylko służbą nosiła jedzenie do 
lasu, pozostającym na posterunku żołnierzom.

Bywały chwile tragiczne, gdy na poddaszach ukrywano 
powstańców, a Kozacy skrwawione szable obmywali w studni o kilka
dziesiąt kroków od domu. Dnia jednego zawitał tam Langiewicz 
z panną Pustowojtow, przedstawiając ją jako swego adjutanta, który 
wzbudził ogólne zaciekawienie młodziutką dziewczęcą twarzą. 
Bawili parę dni. Tymczasem zbliżała się wiosna. Na łamanym 
dachu starego dworku zaświergotały jaskółki, a w gaju malw, które 

z dwóch stron otaczały werandę, zaczęły się odzywać przybyłe 
z borów ptaki. Z gołębnika na dziedzińcu zrywały się do lotu białe 
chmury gruchających gołębi i krążyły wysoko witając otrząsającą się 
z zimowych całunów ziemią.

Pewnego wieczoru zadudnił przed gankiem tętent koni. Pan 
Machczyński wyszedł spiesznie do sieni zaniepokojony czy nie wróg 
nadciągnął znowu. Po chwili jednak wprowadził do saloniku który 
rozbrzmią! dźwiękiem ostróg paru polskich kawalerzystów, a idącego 
na ich czele i wyróżniającego się wspaniałą rycerską postawą, 
przedsta wił córce:

Pan Jenerał Zygmunt Padlewski.
Od wyniosłej postaci Wodza wiał jakiś dziwny urok przykuwający 

nie tylko oczy ludzkie ale i serca. Było w nim coś z polskich 
hetmanów, jakaś wielka siła ducha która jedenm spojrzeniem 
ujarzmia! W tym bohaterze koncentrowały się najwyższe zalety 
umysłu i charakteru, nigdy nie splamił go najlżejszy cień egoizmu 
ani osobistych ambicyj, on tylko ponad wszystko Ojczyznę ukochał 
i niósł Jej swą miłość ofiarną, wraz z życiem. To też otaczała go jakby 
aureola wyrosłego ponad zwykły poziom człowieka, był wcieleniem 
rycerskich cnót i polskiego honoru.

Panna Aniela stała chwilę bez słowa. Nadzwyczaj subtelna 
wyczuwała, że drogi po których kroczył ten Organizator' walki 
o wolność, są również i jej drogami.

Postój oddziału w Sosnowie wypadł dosyć długo. Jenerał 
wyjeżdżali wracał, a wszystkie wolne chwile spędzał w towarzystwie 
pana Machczyńskiego i panny Anieli. Tematem rozmów była zawsze 
sprawa ojczysto. Wspólność ideałów jak również stopień kultury 
i wychowania łączył i zespalał gościnnych gospodarzy z Tym ledwie 
w marzeniach oczekiwanym gościem.

Serce panny Amieli przepełniała radość i nadzieja. Taki Wódz 
pociągnie za sobą cały naród. Taki Wódz potrafi skruszyć wiekowe 
kajdany...

Szyto w Sosnowie bieliznę dla partyzantów, na bieliznę dla 
Jenerała panna Aniela oddała wszystkie swoje suknie jedwabne, bo 
to największa ochrono od insektów. Przyczepiono nową odznakę 
z orłem do czapki, a dawną wraz z guzikami od munduru, schowano 
jak relikwie. Niekiedy gdy Jenerał wychodził zlustrować swój oddział 
czy wszystko jest w porządku, towarzyszyła mu panna Aniela wraz 
z ojcem. Skowronki unosiły się wówczas nad polami wiosenną 
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pieśnią napełniając powietrze, a słońce świeciło jaśniej niż 
zwykle, jak gdyby chciało z ziemi polskiej osuszyć krew i łzy...

Ale chwile szczęścia są krótkie. Na niepewne losy wyruszył 
wreszcie oddział powstańców. Pożegnać musiał Padlewski 
patryarchalny szlachecki dwór gdzie Mu serca otworzono 
naścieżaj. Orle oczy wielkiego Wodza zapadły w duszę panny 
Anieli, głęboko. Teraz z troską o Ojczyznę łączył się niepokój 
o Bohatera wystawionego stale na najstraszniejsze niebez
pieczeństwa. Przeczucie nie zawiodło. Padlewski został wkrót
ce ujęty przez moskali, wywieziony do Płocka i rozstrzelany, 
a powstanie odrazu na Mazowszu Płockiem upadło.

Okropne chwile przeżywano w Sosnowe, gdy hiobowe 
nadciągały wieści i gdy pod oknami przesuwały się dniem 
i nocą moskiewskie patrole! Bory milczały. Do ciemnych kniei 
przywarł ból i szmerem wyniosłych sosen i dębów gwarzył 
o wojsku polskiem, które „przymierając głodem dla 
umiłowanej Ojczyzny poległo... ”

Panna Aniela po upadku powstania przywdziała czarne 
suknie i odtąd nigdy do końca życia innego koloru nie nosiła. 
Mimo wszystko na duchu nie upadła. Głęboka wiara i 
modlitwa byty lekarstwem i ratunkiem w tej przełomowej a tak 
ciężkiej epoce okrutnych doświadczeń. Nie mogąc nic już 
więcej uczynić, kwestowała po całej okolicy na pomnik dla 
poległych, wiedząc co jej za to w każdej chwili groziło. Była 
zawsze niezłomna w swoich zasadach, nie goniąca nigdy za 
pozorami, blichtrem, skromna i Bogu oddana. Po kilku latach 
wyszła za mąż, za mego wuja Adolfa Piwnickiego (którego 
nazywano „encyklopedią chodzącą"). Czasami opowiadając 
o powstaniu wyjmowała ze skrytki pamiątki po Padlewskim, 
a my otaczaliśmy stół dokoła, i spoglądali z największą czcią 
na metalowe orzełki, na których historia wyryła słowa 
płomienne „Gloria Victis”.

W późnym już wieku przeznaczyła te pamiątki dla Muzeum 
Płockiego, które córko jej Maria z Piwnickicli Ignacowa 
Kretkowska na ręce p. Haliny Butskiej przysłała. Umierając 
1 - go czerwca 1918 r. przeczuła, że skarb polski musi powstać 
i oddała zebrane swoje złoto na powyższy cel, jak również 2000 
marek i 200 rubli na Stanisławówkę i na odnowienie płyty czy 
grobowca w Płocku Jenerała Padlewskiego, które to pieniądze 
niezwłocznie doręczyły dzieci ks. prałatowi Lasockiemu.

Niestety nie doczekała chwili, kiedy wnuki jej młodzi Kretkowscy 
z Grodna (na Kujawach), prosto ze szkół poszli walczyć w szeregach 
ochotniczych w czasie „Cudu nad Wisłą”.

W Sosnowie gospodaruje obecnie syn, Ignacy Piwnicki, a na 
mogiłach powstańczych w zniszczonych przez wojny lasach, wyrastają 
nowe pędy dębów i nowe nadzieje...

*Już przedtem od wczesnego dzieciństwa przez ojca wpajane.

(Życie Mazowsza 1936, nr 8 - 9, s. 154 - 156)

J
Dworek w SOSNOWIE z pierwszej ćwierci XIX stulecia. Murowany, 
rozbudowany po połowie XIX wieku, przebudowany w 1945 i 1960 r. 
W otoczeniu resztki parku krajobrazowego, założonego w początkach 
XIX wieku na północny - wschód od kompleksu dworsko - pałacowego. 
Rekomponowany wg projektu Stefana Celichowskiego w 1905 roku.

Ostatnim właścicielem Sosnowa był Tadeusz Połczyński - Janta, 
syn Władysława i Róży z Paruszewskich. Aresztowany w październiku 
1939 r. przez Niemców, został rozstrzelany w lasach skrwileńskich.

(P. Gałkowski, Ziemianie i ich własność w ziemi dobrzyńskiej w latach 
1918-1947, Rypin 1999, s. 357)

IV tekście zachowano oryginalną pisownię



RM PINIE, GRODZIE CICFiy

Rypinie, grodzie cichy, ty jesteś jak zdrowie!
Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, 
kto cię pozna.
Dziś piękność twoją w blasku całym, 
jak umiem, częstochowskim wierszem opisałem.

Bramo miejska,
co niegdyś broniłaś przez wieki, 
od napaści Krzyżaków, starce i kaleki, 
coś ochraniała miasto z jego wiernym ludem 
od krwi chciwych Teutonów 
dziś ostałaś cudem sama, jakby sierota,
bo murmiejski wzięli diabli, już bardzo dawno (...)

Algo, 1899

(Rypin w poezji, wybór i opracowanie M. Krajew
ski, Rypin 1995, s. 6)

Rynek w Rypinie

Po zniszczeniu przez Krzyżaków w 1329 roku ośrodka grodowego w Starym Rypinie gród przeniesiono na teren obecnego 
miasta Rypina, wykorzystując naturalne wzniesienie, otoczone rzeczką Rypienicą, jeziorami i mokradłami. Obecny Rynek 
jest jednocześnie dawnym centrum owego nowego grodu, któremu przywilej lokacyjny wydal książę dobrzyński Władysław 
w dniu 24 czerwca 1345 r.

(P Mysłakowski, Opowieści rypińskie. Dzieje, ludzie, obyczaje w parafii św. Trójcy w Rypinie (XVII i XVIII wiek), Warszawa 
1998, s. 18-19)



RYPIN. Kościół pod wezwaniem św. Trójcy. Jeden z najstarszych zabytków na ziemi dobrzyńskiej, „pamiętający” czasy lokacji miasta. 
Zbudowany przed rokiem 1345 z fundacji książąt dobrzyńskich Bolesława i Władysława. Murowany z cegły, gotycki, ze szczytami i kruchtą 
zachodnią neogotyckimi. Odnawiany w latach 1821, 1825, 1840, 1865 (przebudowa szczytów), 1905 oraz współcześnie. Usytuowany na 
wzniesieniu, opadającym stromo ku zachodowi i północy w kierunku rzeki Rypienicy.

Wnętrze przeważnie z XVIII i XIX wieku. Uwagę zwracają: 1. rokokowy krucyfiks z około połowy XVIII wieku, 2. ołtarz boczny (lewy) 
z obrazem św. Antoniego z Dzieciątkiem z początku XVIII wieku, 3. ołtarz (prawy) z obrazem Matki Bożej Różańcowej z 1857 r., w zwieńczeniu 
z obrazem św. Barbary z przełomu XVIII i XIX wieku. Obydwa ołtarze przeniesione najpewniej w 1905 r. ze zlikwidowanego kościoła pod 
wezwaniem św. Ducha w Rypinie.
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RYPIN. Kaplica pod wezwaniem św. Barbary wzniesiona około 1780 roku na ówczesnym przedmieściu Rypina za bramą sierpską, jadąc 
traktem do Skrwilna... z bali sosnowych. Została zbudowana na terenie przeznaczonym po przyszły cmentarz i miała spełniać rolę kaplicy 
cmentarnej. Epidemie chorób, w szczególności cholery, spowodowały, że zaniechano pierwotnego planu grzebania tam ofiar tych chorób. Wokół 
kaplicy przez pewien czas grzebano jedynie niechrzczone dzieci. Lata wojen napoleońskich, które zrujnowały całe miasto, wycisnęły także swoje 
piętno na tym niewielkim budynku sakralnym. Wizytacja dziekańska z 1817 r. kaplicę św. Barbary nazywa „kościołem spustoszałym ”.

(Cyt. zaM. Krajewski, Rypin w okresie zaborów (1793 -1918), (w:) Rypin. Szkice z dziejów miasta, Rypin 1994, s. 159)



Kościół ewangelicki w Rypinie przy ul. Kościuszki. 
Budowany w latach 1882-1888 wówczas na przed
mieściu Rypina, zwanym Piaski. Neogotycki, murowany 
z*cegły,  jednonawowy. Wystrój i wyposażenie jednolite 
stylowo, głównie z końca XIX wieku. Budowa sfinanso
wana w znacznej części przez ewangelików z Rypina, 
którzy wyemigrowali do USA i Rosji.

Pastorówka, wzniesiona na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Murowana 
z cegły, otynkowana, w stylu neoklasycystycznym.
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Memento quia pulvis es (Pamiętaj, iż jesteś prochem) 
Z Księgi Rodzaju

Brama prowadząca na cmentarz w Rypinie, zbudowana wraz z ogrodzeniem cmentarza w 1918 roku z fundacji R. Laudenckiego 
i A. Wasilewskiego.

Na cmentarzu kaplica zbudowana w 1950 r. za czasów dziekana i proboszcza ks. prałata Wincentego Konarskiego, wykonana przez Czesława 
Żołnowskiego pod nadzorem inż. Mieczysława Cieplińskiego. Wewnątrz ołtarz wczesnobarokowy sprzed roku 1650, przekształcony na 
przełomie XIX i XX stulecia w polu środkowym z Matką Boską z Dzieciątkiem.



Figura św. Antoniego z Dzieciątkiem z 1918 roku wzniesiona jako wotum dziękczynne za 
odzyskaną wolność po latach niewoli. Położona na terenie posesji przy drodze wyjazdowej 
z Rypina w kierunku Torunia.

Kopia listu J. Pietrkiewicza do dzieci SP nr 1 w Rypinie



Gmach Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie. Jak mówią, ci którzy najbardziej się z nią związali - „staruszka”, ale wciąż młoda, bo szkoła, jak żadna 
inna instytucja, nie starzeje się. I dobrze!

(...) W tych m urach ciągle tętni życie. 
Uczysz nas kochać Rypin stary 
I się nie gniewasz nigdy na nas, 
Kiedy idziemy na wagary.

Więc tu nadal tak dumna,
Czuwaj nad każdym tu uczniakiem, 
I spraw, by właśnie w twoich murach 
Każdy był wiernym ci Polakiem.

EwaManelska
Moja, Twoja, Nasza

(Wspomnienia o Rypińskiej „Jedynce”, 
Rypin 1998, s. 22)

* * *

Jadwidze Gumińskiej - 
mojej nauczycielce

Ty nauczyłaś nas kochać,
pamiętać rodzinne strony.
Ty pokazałaś nas Rypin
Tak piękny choć uniżony.

I do tej pory hołubię
Twoje wspaniałe słowa.
Mieszkam blisko Rypina, 
by rodzić się w nim od nowa.

Ewa Manelska
1991

(Rypin w poezji, wybór i opr. M.
Krajewski, Rypin 1995, s. 37)

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego odbyła się w sobotę 14 sierpnia 1926 roku. Rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez ks. kanonika 
Gogolewskiego. (...) Dokument erekcyjny wykonany został na pergaminie i podpisany przez Magistrat, Radę Miejską, przedstawicieli oświaty 
i zaproszonych gości. (...) Rurmistrz Józef Budzanowski zobrazował przed słuchaczami historię powstania projektu budowy gmachu, a inspektor 
szkolny p. Wycke składał życzenie Radzie Miejskiej, iż dąży do wykonania tak wielkiego dzieła. (Kronika Rypińska 1926, z 14 VIII)



Jesienią 1939 r. w Rypinie i lasach skrwileńskich 
hitlerowcy zamordowali kilkudziesięciu nauczycieli 
miasta i powiatu. Ich ofiara została upamiętniona 
w różny sposób. Przed Szkołą Podstawową nr 1 im. mjra 
H. Sucharskiego w Rypinie znajduje się pamiątkowa 
tablica z nazwiskami zamordowanych pedagogów. 
Dobrze, że pamiętamy o zmarłych, o wszystkich 
zmarłych i zamordowanych. De mortuis aut bene aut 
nihil (O zmarłych należy albo dobrze, albo nic nie mówić 
- wg prawa Solona).

Wśród kilku tysięcy ofiar hitleryzmu i stalinizmu w latach drugiej wojny 
światowej był ks. Czesław Lissowski (1895-1942), prefekt szkół rypińskich, 
budowniczy miejscowego gimnazjum, oddany społecznik, pasjonat historii regionu.

Współtowarzysz obozu w Dachau ks. Kazimierz Krzyżanowski poświęcił Jego 
pamięci kilka strof w wierszu pt.:

:s . McttłłJ

ŚP. KS. CZESŁAWOWI 
OSSOWSKIEMU 
NA POŻEGNANIE

Jesienne kładły się liście 
A alei całunem złotym 
Gdyś raz ostatni z plantacji 
Z swej dziennej wrócił roboty.

Ostatni raz Cię widziałem 
Mój drogi Przyjacielu 
Gdyś umęczony i blady 
Stał na wieczornym apelu.

A kiedyś kon ał w rewirze 
Najdroższy mój Przyjacielu 
Nikt łez przy Tobie nie ronił 
Inie dzwoniono w kościele.

A kiedy Ci pot ścieralny 
Po bladej toczył się skroni 
Nikt Ci na pożegnanie 
Przyjaźnie nie ściskał dłoni.

Choć o Twej śmierci wiedzieli 
Najbliżsi już od miesiąca 
Gromnicy świętej nie trzyma 
Twa z alabastru dłoń drżąca.

I księdza nikt nie wezwie 
Z dachauowskiego kościoła 
Choćbyś niebem im płacił 
Na rany Chrystusa wołał.

Z dala od ojców swych ziemi 
Od naszych brzóz i topoli 
Na twardym spoczywasz łożu 
W wygnaniu aureoli.

Z dala od ojców swych kraju 
Zstygmatem bólu na skroni 
Na twardym łoża posłaniu 
W boleści leżysz koronie.

Widziałem dwadzieścia trumien
Jak po obozie błądziły 
Nie jedna z nich nie ubrana 
W zieleń ukrytej mogiły

Dwadzieścia trumien widziałem
Jak zapłakały żałobą 
Na cichej cmentarnej ziemi
Nie jedna nie spocznie z nich z Tobą.

A kiedy rankiem błysnęły 
Słońca promienie złote 
Kończyłeś westchnieniem Świętym 
Świętego żywota Golgotę.

ks. Kazimierz Krzyżanowski

Dachau, 1943 rok

(M. Krajewski, Ksiądz Czesław 
Lissowski (1895 - 1942). W stulecie 
urodzin, Rypin 1995, s. 5 - 6)
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Park w Rypinie u zbiegu ulicy 3 - go Maja 
z ul. Mławską.

Witraż z kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rypinie

Dawny Hotel Rypiński. Jeden z najładniejszych budynków z początków XX stulecia, 
zbudowany w 1920 r. Murowany z cegły, otynkowany. Położony nad Rypienicą

ttl 1

A Br ’ jtL ? ■ !> /u ł;
i /1 Ł-/ niił.



KSIĘŻE PROBOSZCZU

Księże Proboszczu, 
już nie ma Cię z nami.

' Ty, co nam wszystkim 
drogowskazem byłeś, 
jak żyć, pracować, 
jak kochać Boga i ludzi uczyłeś.

Nie szczędząc sił i zdrowia, 
dla nas przykładem byłeś. 
Poświęciłeś swe życie, 
by wszyscy mieli łaski u Boga.
Dla nas świątynię wybudowałeś. 
Taka dla Ciebie 
była życia droga.

Kochałeś pracę i tych, co pracują. 
Trudne zadania przed sobą stawiałeś. 
Chociaż niektórzy wrogiem Tobie byli, 
bojowo szedłeś, nie cofałeś się.
Nawet nikt nie wiedział, 
jak ty nas kochałeś.

Ręką ojcowską karciłeś w potrzebie, 
byś zajął miejsce godne 
człeka w niebie.
Dzień za dniem 
murykościoła wzrastały.
Ku parafianom i Twojej radości. 
Aż wreszcie pokrył m ury 
dach wspaniały.

I oto mamy kościół. 
Tobie Księże z serca dziękujęmy. 
Chociaż odszedłeś, 
duch Twój będzie z nami.

Będziemy z żalem Ciebie wspominać, 
dla Ciebie za szybko wybiła godzina. 
Na zawsze odszedłeś, 
nas opuściłeś.
A my Cię nadal kochamy.
Niejeden człowiek łzę z oczu uronił.

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w RYPINIE (w nowo utworzonej 
parafii p.w. św. Stanisława Kostki), wzniesiony za czasów probostwa ks. kanonika dra 
Antoniego Podlesia (1934 -1997). Dziękując Bogu za wcześniejsze odwołanie jako budowniczy 
tego sakralnego monumentu mógł powiedzieć za Horacym: Exegi monumentum! (ukończyłem 
pomnik).

Gdzie jesteś Księże Proboszczu, 
dlaczego nie z nami?
Lata mijają tak szybko, 
ufamy, że kiedyś się spotkamy.

Henryka Tuchalska

(H. Tuchalska, Zycie, słowo wstępne 
M. Krajewski, Rypin 1998, s. 75 - 76)
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Z OKAZJI „DNI RM PIN A"

Dom przy ul. Kościuszki w Rypinie, w którym przez 
długie lata mieszkał i leczył dr medycyny Franciszek 
Dłutek.

147 ślicznym zakątku nadRypienicą 
leży miasteczko, co jest stolicą 
jednego z licznych w Polsce powiatów 
a w nim jest mnóstwo dzieci i kwiatów (...)

Jadwiga Gumińska 

(Życie moje... opowieść o Jadwidze 
Gumińskiej. W setną rocznicę urodzin, 
zebrała i opr. E. Szpakiewicz, Rypin 
2000, s. 98)

Budynek starostwa powiatowego w Rypinie z około roku 1928. Murowany z cegły, 
otynkowany. Obecnie siedziba Urzędu Miejskiego.



STRZYGI koło Rypina. Kościół pod wezwaniem św. 
Stanisława zapewne z XIV wieku, wzniesiony prawdo
podobnie z fundacji Piotra Świnki - stolnika dobrzyńskiego. 
Murowany z kamienia polnego i cegły, gotycki. Przebudowany 
w duchu renesansu, tj. szczyty, kaplica, kruchta, górna część 
wieży. Wystrój wnętrza i wyposażenie barokowo - rokokowe. 
Ołtarz główny z drugiej połowy XVII wieku z rzeźbami 
świętych Józefa i Kazimierza Królewicza. W polu głównym 
obraz Przemienia Pańskiego z drugiej połowy XVII wieku 
w srebrnej sukience z drugiej połowy XVIII wieku, na zasuwie 
natomiast obraz koronacji Najświętszej Maryi Panny z drugiej 
połowy XVII wieku. W zwieńczeniu św. Stanisław.

Pierwotna fundacja kościoła w Strzygach datowana jest na 
drugą połowę XII wieku i tym samym jest jedną z najstarszych 
fundacji kościelnych na tej ziemi. Pisze o tym ks. W. Załuski: 
/akkolwiek akt erekcyjny kościoła strzydzkiego zaginqł, to 
pewne jednak jest (..że kościół został erygowany w 1162 roku, 
w 1757 r. zupełnie odrestaurowany, jak powiada marmurowa 
tablica erekcyjna, umieszczona na podłodze pod ambonq, na 
której taki napis: „Ecclesia Strygensis aedeficata anno 1162, 
reperata cum omni anno 1557perM. C. ”

Ziemia dobrzyńska chlubnie zapisała się we wszystkich powstaniach 
i zrywach wolnościowych. Szczególnym echem na tym terenie odbiło się 
powstanie styczniowe 1863 -1864.

(Zob. m.in. ks. Cz. Lissowski, Powstanie styczniowe w ziemi dobrzyńskiej, 
Płock 1938 oraz M. Krajewski, Powstanie styczniowe między Skrwq 
a Drwęcq, Włocławek 1994).

Po blisko 140 latach od upadku powstania niewiele pozostało miejsc 
upamiętnionych przelaną krew powstańców tej Ziemi oraz ochotników 
z sąsiedniego zaboru pruskiego.

Na zdjęciu obelisk ku czci powstańców 1863 roku na cmentarzu 
parafialnym w SADŁOWIE kolo Rypina. Na tym cmentarzu pochowano 
przywódcę oddziału powstańczego Franciszka Kowalkowskiego i sześciu 
innych jego towarzyszy walki, którzy polegli w potyczce z Rosjanami 
między Kotowami a Przybyszynkiem. W czasie jego pogrzebu trumnę niosło 
12 panien, a ludu towarzyszqcego temu pogrzebowi było przeszło 2 tysiqce. 
Szaty jego darto na strzępy i jak relikwiami się dzielono. Żadne oko nie było 
suche od płaczu i jkanja. szczególnie z tej przyczyny, iż tak morderczo 
moskale się obctyp^aity^e^tyipcymi (Nadwiślanin 1863, nr 63,68).
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