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Pierańskie Sanktuarium Maryjne
W „Księdze łask” założonej przez ks. Marcina 

Grobelskiego w roku 1721 odnotowano obecność 
obrazu Matki Boskiej Łaskawej w Pieraniu już w XVI 
wieku. Jednak dopiero na początku wieku XVIII 
rozwinął się ruch pielgrzymkowy. Przybywali mag-
naci, podejmowani w okolicznych dworach, oraz 

zwykli pątnicy – zatrzymujący się w domach w po-
bliżu kościoła. Tylko w jednym roku 1731 liczba pie- 
lgrzymów wzrosła z 500 w lutym do 5000 w lipcu!

W święta Bożego Narodzenia w roku 1733  
w Pieraniu znalazł schronienie monarcha-wygna-
niec Stanisław Leszczyński (ścigany przez polity- 
cznych przeciwników z kręgu Augusta II). Tu mod-
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lił się o zgodę narodową. Z wdzięczności dla 
rozbudowywanego kościoła ufundował polichromię  
w jego wnętrzu. Sanktuarium pierańskie odwiedza-
li przedstawiciele znanych rodów: Radziwiłłów, Dzia-
łyńskich, Raczyńskich, Niemojewskich, Wichliń-
skich, Kościelskich, Dąmbskich, Garczyńskich, 
Ponińskich oraz Gniazdowskich, Kretkowskich, 
Niszczewickich, Manieckich, Rusieckich, Suchar-
skich, Wolskich, Zakrzewskich, Zielińskich. 

Kujawską Częstochowę odwiedzili także: prymas 
Polski Teodor Potocki, arcybiskup Stanisław Szem-
bek, król francuski Ludwik XV i kardynał Carlo del-
la Torno Rezzonico – późniejszy papież Klemens 
XIII. Pierwszej koronacji obrazu przez włocławskie-
go b-pa Wojciecha Bardzińskiego (na polecenie 
b-pa Krzysztofa Szembeka) dokonano 2.07.1722 r. 
– korony ufundował Władysław Kołaczkowski z Ko-
nar. Była to druga koronacja w Polsce, zaledwie  
5 lat po pierwszej koronacji Pani Jasnogórskiej 
(1717). 

Po raz drugi Kujawską Madonnę koronował (ko-
ronami papieskimi Pawła VI) kardynał Stefan Wy-
szyński (3.09.1967). Wydał także dekret o oficjal-
nym tytule obrazu – Matki Boskiej Łaskawej. 
Uczestniczący w uroczystości Matki Boskiej Grom-
nicznej (2.02.1978) Jan Kasprowicz napisał hymn 
ku czci Pierańskiej Madonny.

Oto na ciemnym sklepieniu
Poranna jutrznia wschodzi
I blaskiem mile świeci
Pod skronią ziemskich dzieci
Będących jeszcze w uśpieniu
Oto śliczna zorza wstaje
Co z siebie Słońce wydaje
Co Słońce rodzi.
Witaj Słońca Rodzicielko! 
Witaj Jutrznio! Witaj Zorzo!
Tutaj przed Tobą się korzą
I króle, i wodze, i Pany
Bo Panią Maryjo-ś wielką
I owoc z Ciebie wydany
Najdroższy z wszystkich na Ziemi
Lud tu stając z gromnicą
Wielbi Cię, sławi Dziewicą
Ze wszystkich Dziewic wybraną
Czystą! Niepokalaną!

W okresie międzywojennym sanktuarium pod 
opieką księdza Tadeusza Farulewskiego (zginął  
w obozie w Stutthofie) było jeszcze dość znane, ale 
okres drugiej wojny i 50 lat PRL-u spowodowały 
wyraźne zmniejszenie się ruchu pielgrzymkowego 
do Pierania (aczkolwiek na koronację obrazu w roku 
1967 przybyło ok. 20 000 pątników). Podczas oku-
pacji cudowny obraz przechowali bohaterscy para-
fianie pierańscy.

Obraz Matki Boskiej Łaskawej
W bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie jest 

łaskami słynący obraz Matki Boskiej Śnieżnej.  
Za jej wstawiennictwem wojska chrześcijańskie od-
niosły zwycięstwo nad Turkami w morskiej bitwie 
pod Lepanto (7.10.1571). Odtąd papież Pius V usta-
nowił święto Matki Boskiej Zwycięskiej. Natomiast  
Jej kult rozpowszechnili dominikanie na przełomie 
wieków XVI/XVII i za ich to sprawą kopia rzymskie-
go obrazu trafiła do Polski. Obrazy M. B. Śnieżnej  
(w Polsce otrzymała tytuł Łaskawej) poza Pieraniem 
są jeszcze Krakowie (u dominikanów i w katedrze 
wawelskiej), Świętej Lipce, Włocławku, Rawie Ma-
zowieckiej i na górze Iglicznej w masywie Śnieżni-
ka (Kotlina Kłodzka). W pierańskim sanktuarium 
powołano do życia Bractwo Niepokalanego Poczę-
cia NMP – erygowane przez papieża Innocentego 
XIII. Jego introdukcja nastąpiła 2.07.1722 i związa-
na była z uroczystą koronacją obrazu.

Pieranie – dzieje
Wieś wzmiankowana w roku 1301. Teren wyżyn-

ny dawał skuteczny odpór zalewającym go każdej 
wiosny wodom rzeki Bachorzy i jeziora Gopła („od-
pieranie wód”). Nazwa w źródłach – Pyrane (1301); 
Pyranye (1489); Piranie (ok. 1527); Pyramie (1584). 
Położona na skrzyżowaniu prastarych traktów – pół-
noc–południe oraz wschód–zachód. W roku 1301 
jej właściciel Mikołaj Widowicz darował wieś biskup-
stwu włocławskiemu. W roku 1680 Pieranie nale-
żało do starosty inowrocławskiego i wojewody ka-
liskiego – Zygmunta Działyńskiego (właściciela 
również Pakości, Kościelca Kuj., Runowa, Bnina, 
Konarzewa). 

Na przełomie XVII/XVIII wieku wieś stała się 
własnością rezydującej w Kościelnej Wsi rodziny 
Umińskich herbu Cholewa (w jej posiadaniu były 



Rokokowy ołtarz główny
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także: Głojkowo, Bąkowo, Sobiesiernia i Pieczyska). 
Michał Słubicki odziedziczył Pieranie i okoliczne 
wsie dzięki ożenkowi z Rozalią Umińską (ślub 
20.07.1739). Potomek Michała, Maciej Słubicki, był 
bardzo złym gospodarzem – roztrwonił cały swój 
majątek. Naciskany przez wierzycieli okradł (w roku 
1822) kościół pierański ze złotych i srebrnych wotów, 
kielichów i ornatów. [Legenda: Jesienną nocą chodzi 
wokół kościoła starszy zgrzebnie ubrany człowiek  
z jakimś workiem na plecach. Podchodzi do drzwi 
zamkniętego kościoła, szarpie za klamkę – podobno 
jest to duch kolatora Macieja, który nie zazna spo-
koju, póki nie odda zrabowanych wotów.]

W roku 1830 w wyniku licytacji Pieranie nabyli 
Lubowieccy, a po nich Preyssowie. Apolinary Prey-
ss, herbu Jastrzębiec, był między innymi kasjerem 
Komitetu Pomocy Powstaniu Styczniowemu. Jego 
syn Witold (inżynier) założył tajne koło młodzieży 
im. Tomasza Zana w inowrocławskim gimnazjum 
(synem Witolda i Joanny Preyssów był Jerzy Prey-
ss, przyjął on przydomek Waldorff). Jeszcze przed  
I wojną światową wieś została rozparcelowana na 
majątki rentowe. W niepodległej Polsce część ma-
jątku przejął Skarb Państwa. Po drugiej wojnie świa-

towej, w wyniku reformy rolnej, część ziemi pie- 
rańskiej przejęły PGR-y, a reszta powiększyła go-
spodarstwa chłopskie.

Parafia pierańska – jej świątynie
Wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z lat  

1325–1327. Od roku 1582 znane jest wezwanie 
kościoła parafialnego – św. Mikołaja Biskupa.  
W okresie reformacji, w latach 1578–1597 (19 lat), 
kościół był w posiadaniu protestantów. W roku 
1680 zbudowana została nowa, drewniana świą-
tynia (fundacja Zygmunta Działyńskiego, wojewo-
dy kaliskiego). 

Wzrastający ruch pielgrzymkowy – szczególnie 
wówczas, kiedy proboszczem był ks. Marcin Grob-
lewski (lata 1720–1736) – wymógł zbudowanie 
większego kościoła. Jego fundatorem był Łukasz 
Umiński przy wsparciu Jakuba Działyńskiego (Koś-
cielec i Pakość), Stanisława Garczyńskiego (kasz-
telana inowrocławskiego), Stanisława Kościeleckie-
go (kasztelana bydgoskiego) i innych (nawet 
ubogich parafian). W latach 1732–1743 powstał 
nowy kościół, zbudowany przez mistrza ciesielskie-
go Jakuba Gaca z Zagrza (dziś – Zegrza), który jest 
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określany w kronikach jako magister fabrices Pie-
ranenses. Pomocnikami byli: Krzysztof i Jakub 
Sklonowicz oraz Jan Tomas. Natomiast w roku 
1736 Krzysztof Sklonowicz z pomocnikiem Janem 
Klimandrem zbudował dwie barokowe wieże o wy-
sokości 36 m. W wieku XIX kościół był w bardzo 
złym stanie, z uszkodzonym dachem. Wieś stra-
wiły dwa pożary (1827 i 1853), lecz świątynia oca-
lała, jedynie dwukrotnie spaliła się plebania. Wie-
że rozebrano około roku 1853 na polecenie władz 
pruskich (prawdopodobnie za karę, kościół bowiem 
był ośrodkiem patriotycznych spotkań, śpiewano 
tam pieśni patriotyczne). W tej postaci kościół prze-
trwał do dnia dzisiejszego.

Przeprowadzając remont w 1933 roku, zdjęto  
z dachu położoną wcześniej ceramiczną dachówkę, 
której ciężar powodował osłabienie stabilności 
obiektu, i przykryto go zwykłymi drewnianymi klep-
kami. W roku 1958 kustoszem sanktuarium został 
ks. Lucjan Zgorzelak (1923–2006). Ratując świąty-
nię, wymieniał tylko najbardziej zniszczone elemen-
ty ścian. Dach pokrył prawdziwym gontem (w latach 
1963–1964). Za nielegalne pozyskanie (z prywat-
nych lasów, z innych województw) drewna na po-
wyższy cel był przez ówczesne władze szykanowa-
ny, karany przez kolegia, a osoby wspomagające 
trafiały do więzienia.

Od roku 1999 opiekunem „Kujawskiej Często-
chowy” jest ks. Wojciech Czechyra. Dzięki jego 
staraniom od roku 2003 prowadzone są komplek-
sowe prace remontowe – wzmocnienie i pogłębienie 
fundamentów, wymiana belek konstrukcyjnych 
obiektu, całkowita wymiana oszalowania zewnętrz-
nego oraz konserwacja żywicami ścian wewnętrz-
nych (tylko konserwacja ze względu na polichro-
mię), a także całkowita wymiana gontów. Prace 
prowadzi firma „Józef Paczka” z Nowego Targu.

Architektura świątyni
Kościół jest trójnawową pseudobazyliką, jedną 

z największych drewnianych świątyń w Polsce  
(32 m długości, 20 m szerokości i 18 m wysokości), 
o konstrukcji zrębowej oszalowanej dwustronnie, 
przykryty jest dachem siodłowym (nad nawami pul-
pitowymi). Prezbiterium zamknięte trójbocznie  
z przybudówkami – zakrystią od strony północnej  
i przedsionkiem od strony południowej, mieszczą-

cym dawniej skarbiec. Nad przybudówkami – loże 
kolatorskie. Do naw bocznych przylegają dwie ka-
plice kryte barokowymi kopułami. Nad nawą główną 
znajduje się sygnaturka z latarnią i kopulastym 
zwieńczeniem, zakończona chorągiewką z datą 
1933  
(w tym roku remontowano przeciekający dach). Pod 
kaplicą południową i pod kruchtą przy prezbiterium 
znajdują się krypty grobowe. 

Wyposażenie wnętrza
W prezbiterium ołtarz główny w stylu regencyj-

nym, trzykondygnacyjny, z bogatą ornamentyką. 
Marmurowa mensa pochodzi z roku 1732. W naj-
wyższej kondygnacji – inicjały Maryi w otoczeniu 
obłoków i wachlarza promieni. Obok rzeźby dwóch 
aniołów. Niżej, na drugiej kondygnacji, w kwadrato-
wym obramowaniu rzeźba gołębicy – symbol Świę-
tego Ducha. Główna, trzecia kondygnacja z obra-
zem Matki Boskiej Pierańskiej. We wnękach między 
kolumnami figury świętych biskupów – Wojciecha  
i Mikołaja. W środku – obraz M. B. Łaskawej – od-
notowany w spisie inwentarza z roku 1712. Jest też 
zapis ks. Marcina Piotra Grobelskiego z roku 1721, 
iż ten słynący łaskami obraz znajduje się w koście-
le pierańskim już od 200 lat. Jego autorem jest 
prawdopodobnie Bernard de Moschovia. Konser-
watorzy ustalili czas jego powstania na połowę wie-
ku XVII. Obraz olejny, malowany na desce lipowej 
o wymiarach 99,5 x 68,5 cm. Obok tabernakulum  
4 relikwiarzowe trumienki – rok 1777. 

Boczne nawy wyposażone są w dwa ołtarze: 
Ukrzyżowania i św. Józefa. W północnej kaplicy 

Ambona
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jest ołtarz św. Stanisława Kostki (obraz autorstwa 
Henryka Czamana z Inowrocławia), a w południo-
wej – ołtarz z obrazem Zmartwychwstałego Chry-
stusa. Na odwrocie tego drugiego obrazu jest na-
pis: „Cudowny obraz Chrystusa Pana, do którego 
oficer najstarszy szwedzki strzelił – a kula się na-
zad odbiła i jego samego zabiła. Także w ogniu 
był, a szkody żadnej nie miał. Działo się to  
17 września A.D. 1655”. Obraz ten został ofiaro-
wany jako wotum dziękczynne pierańskiej świąty-
ni przez opata z Trzemeszna Wojciecha Wysockie-
go w roku 1719. Przed prezbiterium jest bogato 
rzeźbiona regencyjna ambona i chrzcielnica (obie 
z okresu budowy kościoła). Światło wpada do wnę-
trza przez 18 witraży (projekt ks. Łucjana Zgorze-
laka) założonych w latach 1970–1974.

Polichromia
Polichromia wykonana w roku 1754 (wg zapisu 

za głównym ołtarzem) przez pochodzącego z Głu-
chołaz Jana Jerzego Petry, przy współudziale Mar-
cina Stanowskiego. Była dwukrotnie odnawiana 
– w roku 1894 przez Henryka Jaguszewskiego  
z Gniewkowa i w roku 1951 przez Franciszka Cho-

lewczyńskiego z Inowrocławia. Duża część malo-
wideł w okresie powojennym została pokryta zie-
lonkawo-popielatą olejną farbą – niby w dobrej 
myśli – by ratować niszczejące drewniane ściany. 
[Malowidła Petry`ego można spotkać w Bienisze-
wie, Toruniu (kościół św. Jakuba), Papowie Bisku-
pim i Markowicach (obraz Nawiedzenia NMP)]

Na stropie w prezbiterium – koronacja Matki 
Boskiej przez trzy Osoby Boskie. Maryja Królowa 
spuszcza deszcz róż na apostołów i uczniów Pań-
skich, którzy ze zdziwieniem zaglądają do jej pu-
stego grobu – scena bardzo wymowna. Na połą-
czeniu sklepienia ze ścianą nośną wyjątkowe 
malowidło, przedstawiające prawdziwych członków 
– wraz z instrumentami – kapeli parafialnej, która 
istniała w wieku XVIII.

Strop nawy głównej pokrywają trzy sceny: 
a) postaci aniołów, prezentujących alegorycznie  

7 sakramentów św., adorują Hostię, b) zesłanie Du-
cha Świętego, c) apostołowie z Maryją modlący się 
w Wieczerniku. Nad arkadami oddzielającymi nawy 
boczne są sceny z życia Maryi – strona północna: 
Narodzenie NMP (scena rzadko przedstawiana  
w naszych kościołach), Ofiarowanie NMP w świą-
tyni, Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety; stro-
na południowa – Pokłon pasterzy w Betlejem, Ob-
rzezanie, Pokłon Trzech Króli, Znalezienie Pana 
Jezusa w świątyni. Stropy w kaplicach, przemalo-
wane w XIX wieku, przedstawiają: Trójcę Świętą 
jako Tron Łaski oraz Chrystusa błogosławiącego  
i symbole ewangelistów. Przy wejściu z kruchty pół-
nocno-zachodniej Michał Anioł zwycięża Lucyfera, 
a po przeciwnej stronie Anioł Stróż wprowadza czło-
wieka do kościoła. W nawach bocznych jest szereg 
obrazów: zejście do grobu Marii Magdaleny, św. 
Jana od Krzyża, M. B. z Dzieciątkiem, Miłosierdzia 
Bożego, św. Judy Tadeusza, św. Teresy. Oryginalne 
są także stacje Drogi Krzyżowej.

Rzeźby
Wystrój rzeźbiarski świątyni jest dziełem Jana 

Rakowskiego. W prezbiterium znajdują się: baro-
kowa rzeźba króla Dawida z harfą z ok. 1760 roku 
(wyjątkowo dzieło Stanisława Heblewskiego) oraz 
rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Ambona jest 
ozdobiona rzeźbą Dobrego Pasterza. Pod chórem 
po bokach dwie barokowe rzeźby ukrzyżowanych 

Jeden z łotrów
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łotrów – przeniesione z łuku tęczowego, a w środku 
mały krzyż z Ukrzyżowanym Chrystusem. W bocz-
nych kaplicach podziw budzą rzeźbione postaci 
świętych: Jana Ewangelisty, Franciszka, Dominika, 
Jana Nepomucena (w północnej) oraz Piotra, Pa-
wła, Wawrzyńca i niezidentyfikowanego diakona  
(w południowej).

Kapela parafialna 
W wieku XVIII istniała kapela instrumentalno- 

-wokalna, założona przez organistę Pawła Terle-
ckiego (w latach 1727–1759 był jej dyrygentem). 
Członkowie: kalikancista, flecista, oboista, waltor-
nista, skrzypek, harfiarka, organista, timpanista 
(kotły), trębacz, śpiewacy.

Organy zbudował (1760) Stanisław Heblewski 
– prospekt organowy ozdobiony był rzeźbą króla 
Dawida (obecnie przeniesiona do prezbiterium). 
Mają 10 głosów w manuale i 6 w pedałach. Był 
także „pozytyw” (małe organki o 7 głosach) umiesz-
czony nad skarbcem – lewa strona prezbiterium.

W spisie instrumentów z roku 1763 odnotowano: 
„oboi par dwie, fletów pare, flecik mały, organy pra-
stare, basetle stare, skrzypców sześć, arfa, kotłów 
par jedna, waltorni par dwie, organów dwa”. W re-
pertuarze było: „mszów różnych tomów – 34, sym-
foniów z sonatami – 40, koncertów z motetami 133 
i arii – 44”. Są także liczne marsze – obsługa uro-
czystości świeckich.

Początkowo kapela utrzymywana była w mająt-
ku kolatorów kościoła – Umińskich z Sobiesierni, 
po roku 1746 przeniesiona do kościoła w Pieraniu. 
Brak funduszy na jej utrzymanie spowodował jej 
likwidację w roku 1763. Muzycy prezentowali wy-
soki poziom artystyczny – brano ich do kapeli kate-
dralnej w Gnieźnie i we Włocławku, a nawet do 
kapeli królewskiej w Warszawie.

Podobno do dnia dzisiejszego nocą w Dzień Za-
duszny można usłyszeć piękne nieszpory, arie, li-
tanie i koncerty. 

Teren przykościelny
Drewniana dzwonnica została wzniesiona przed 

rokiem 1780 (brak informacji o pierwotnej). Podczas 
I wojny dzwony zostały przetopione przez Niemców 
na cele militarne. Pozostał tylko jeden (odlany  
w roku 1764 w Toruniu). W roku 1923 zakupiono 
dwa nowe dzwony (odlane w Poznaniu i Przemyślu). 

Podczas drugiej wojny zamknięty kościół został ze 
wszystkich obrabowany.

Trzy nowe dzwony zawisły na dzwonnicy w roku 
1954. Pierwszy (450 kg) z napisami: „Najmilsza 
Matko Pierańska Pani – Módl się za nami” i „Rok 
Maryjny 1954”; drugi – „Najświętsze Serce Jezusa 
– zmiłuj się nad nami” i „Fundowali Parafianie 1954”; 
trzeci – „Święty Józefie – patronie umierających – 
Ratuj i pociesz” oraz „Pieranie 1954”. Sama dzwon-
nica była kilkakrotnie remontowana.

Od strony zachodniej odbudowano Grotę M. B., 
zbudowaną z inicjatywy proboszcza ks. Mieczysła-
wa Bielawskiego (1879–1923) i zniszczoną przez 
Niemców. Obok popiersie Jana Pawła II – upamięt-
niające pielgrzymki papieskie do Polski oraz Pieta 
z wnęką grobową – wyrzeźbiona osobiście przez 
ks. Łucjana Zgorzelaka, jako wotum dziękczynne 
za zdrowie (trzy zawały serca). Po stronie południo-
wej – Golgota.

Należy też zwrócić uwagę na grób księdza Mar-
cina Piotra Grobelskiego (zmarłego w roku 1736), 
inicjatora budowy kościoła w obecnej postaci, dzięki 
któremu rozpowszechnił się kult M. B. Pierańskiej.

Remont i odkrycia archeologów

Ozdobna sukienka i wota Matki Boskiej Łaskawej
FOT. K. PIOTROWSKI
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W ostatnich latach kościół w Pieraniu, bezcen-
ny zabytek architektury barokowej – drewnianej! 
– był w stanie grożącym zawaleniem. Wszelkie  
– doraźne i fragmentaryczne – naprawy nie wy-
starczały. Dopiero od roku 2003 rozpoczęto kom-
pleksowe prace remontowe – kieruje nimi inżynier 
Rafał Czyrnek.

Kościół ma wadliwą konstrukcję i posadowiony 
jest na niestabilnym gruncie cmentarnym (obok fu- 
ndamentów znaleziono wiele rozproszonych kości). 
Należy przede wszystkim pogłębić fundamenty do 
nośnego gruntu trwałego – przynajmniej do głębo-
kości 2 m. Dotychczasowa głębokość 0,5–1,0 m jest 
niewystarczająca. Fundamenty z kamienia polnego 
bez użycia zaprawy miała wiązać ziemia  
i polepa (wtórnie przepalona glina – widocznie 
z wcześniejszej budowli). 

Cała konstrukcja szkieletu, jak również oszalo-
wanie zewnętrzne, zostały wymienione. W ścianach 
wewnętrznych trzeba jednak zachować kilkucenty-
metrową grubość szalunku – ze względu na poli-
chromię. Uszkodzone fragmenty są wzmacniane 
żywicami. Świątyni zostaną przywrócone dwie ba-
rokowe wieże.

Prace remontowe umożliwiły penetrację arche-
ologiczną. Ekipa archeologów pod kierownictwem 
mgr. Wojciecha Miłka dokonała znakomitych odkryć. 
Kościół postawiono na cmentarzu, brak jednak po-
chówków w układzie anatomicznym – zostały znisz-
czone podczas budowy. Relikty wcześniejszego 
kościoła odkryto po stronie zachodniej – mogą też 
być pod nawą główną. W odkrytych kryptach,  
o sklepieniu ceglanym kolebkowym, pod prezbite-
rium i pod kaplicą północną znaleziono 32 trumny 
(2 osób dorosłych i 30 dziewczynek) oraz rozpro-
szone kości zmieszane z gruzem i ziemią.

Z materialnych zabytków znaleziono: dachówki, 
płyty posadzkowe, różańce, naczynia szklane (pu-
charki dzwonowate) z XVII i XVIII wieku, krzyżyki 
św. Benedykta – noszone w wieku XVII–XVIII dla 
ochrony osoby, monety z późnego średniowiecza  
z wizerunkiem Zygmunta Augusta oraz monety  
o niskiej wartości nominalnej, tzw. „solity” z okresu 
Jana Kazimierza.

Zakończenie
Pieranie, leżące 15 km na wschód od Inowrocła-

wia, przy trasie do Włocławka ponownie odzyskuje 
swą dawną świetność. Z jednej strony jest to zna-
czące sanktuarium, zwane Kujawską Częstochową, 
z drugiej zaś strony miejscowość z bezcennym za-
bytkiem drewnianej architektury. Już z dala wśród 
drzew ukazuje się okazała bryła świątyni z błyszczą-
cymi w słońcu barokowymi kopułami nad kaplicami. 
We wnętrzu natomiast urzeka jej wystrój ze wspa-
niałą polichromią. Wiedza o istnieniu Pierania roz-
powszechnia się, między innymi, dzięki kuracjuszom 
z całej Polski, leczącym się w inowrocławskich sa-
natoriach, dla których organizowane są wycieczki 
po najciekawszych miejscach na Kujawach. 

Aneks
Styl regencyjny pojawił się we Francji i występo-

wał w latach 1710–1730 (w Polsce w latach 40-tych 
tego stulecia). Był on ogniwem zwierającym barok  
z rokokiem – między okresem Ludwika XIV i Ludwi-
ka XV. Cechy:  lżejsze proporcje, większa swoboda, 
przestrzeganie zasad symetrii, dyscyplina ornamen-
tu. Ozdoby cyzelowane, złocenia. Motywy: muszle, 
kwiaty, rombowa kratka z różyczkami, atrybuty pa-
storalne (singerie – sceny z małpami) i miłosne (chi-
noiserie – elementy sztuki Dalekiego Wschodu).

Pieranie. Świątynia pw. św. Mikołaja Biskupa 
i dzwonnica
FOT. K. PIOTROWSKI
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Noc z 16 na 17 sierpnia upłynęła spokojnie. Ko-
mandarm Szuwajew „podziwiał” wprawdzie 
przepiękny widok płonącego mostu ze Szpetala 
Dolnego, ale przez cały następny dzień nie podjęto 
prób zdobycia miasta. Wzmożoną aktywność 
wykazała natomiast sowiecka artyleria. Pomiędzy 
12.00 a 14.00 na miasto spadło około 100 pocisków. 
Całkowicie zniszczony został Pałac Biskupi i leżące 
w pobliżu seminarium duchowne. Znaczne szkody 
poniosły: zabytkowa katedra, kościół św. Jana, Gim-
nazjum im. Jana Długosza oraz większość budow-
li leżących w pobliżu Wisły. W zaistniałej sytuacji 
bolszewicy postanowili sforsować rzekę w rejonie 
Nieszawy i wsi Działy. Dlatego zaczęto gromadzić 
w tych miejscach zapasy drewna, a roboty związane 
z tym i z przygotowaniem przepraw, prowadzone 
pomiędzy 17 a 18 sierpnia, były bardzo intensywne. 
Nad przygotowaniami do przeprawy czuwał 
osobiście komkor G. D. Gaj. Ponieważ jednak losy 
bitwy warszawskiej były wtedy właściwie przesą- 
dzone, rozkaz komandarma 4. Armii Szuwajewa, 
wydany komkorowi G. D. Gajowi, dotyczący sforsow-
ania Wisły pomiędzy Włocławkiem i Nieszawą oraz 
dalszego marszu w kierunku Płocka, nie został 
wykonany. W mieście zauważono, że czerwono- 
armiści opuszczają swe stanowiska, lecz z uwagi na 
zalesienie wzgórz prawego brzegu rzeki nie można 
było jednoznacznie stwierdzić, co zamierza nieprzy-

jaciel. W dniu 18 sierpnia polska artyleria otworzyła 
gwałtowny ogień na brzeg zajęty przez bolszewików. 
Odpowiedzi na ostrzał nie było. W nocy z 19 na 20 
sierpnia 20-osobowy oddział żołnierzy przeprawił 
się na drugi brzeg i po stwierdzeniu braku nieprzy-
jaciela wywiesił polską flagę nad jednym z domów 
Szpetala Dolnego. Wtedy na drugą stronę rzeki 
zostały wysłane polskie oddziały. Nie udało się im 
jednak nawiązać kontaktu z wrogiem, szybko 
ustępującym pod naciskiem 5. Armii gen. W. Sikor-
skiego. Około południa 20 sierpnia Polacy bez 
żadnego oporu zajęli Chełmicę, Lipno i inne 
miejscowości ziemi dobrzyńskiej.

Tablica na murku otaczającym  
Pomnik Obrońców Wisły
FOT. G. STĘPIEŃ



Wojnę polsko-bolszewicką zakończył traktat 
pokojowy podpisany 18 marca 1921 roku w Rydze. 
Świadectwem pamięci mieszkańców Włocławka  
o tych wydarzeniach jest pomnik Obrońców Wisły 
na wzgórzu opodal drogi Szpetal Dolny–Szpetal 
Górny. Zniszczony przez okupanta w 1939 r., został 
odbudowany w latach 90-tych ubiegłego wieku. Pod 
nim znajduje się krypta z prochami poległych.

Ludność miejscowa a ideologia sowiecka
Na terenach zajętych przez wojska sowieckie 

powstawały liczne rewkomy, czyli komitety rewolu-
cyjne. Żołnierze rewolucyjnej armii, mający przynieść 
„pokój i wolność” ludowi pracującemu miast i wsi, 
zajmowali się rabowaniem mieszkańców. Doszczę- 
tnemu rabunkowi uległy opuszczone przez właścicieli 
mieszkania. Pomimo rozkazów dowództw za- 
braniających tego procederu nigdzie nie udało się 
całkowicie zapobiec tym ekscesom. Zdecydowanie 
wrogo okupanci obchodzili się z ziemiaństwem. 
Jego los był w zasadzie przypieczętowany, często 
też zdarzały się przypadki denuncjacji. Jedynie tam, 
gdzie właściciel dobrze traktował służbę dworską, 
ukrywała ona później całą jego rodzinę. Dwory były 
rabowane i dewastowane. Często pozostałych na 
miejscu ziemian spotykała śmierć. Sytuacja księży 
katolickich była nieco lepsza. Jedną z przyczyn było 
oświadczenie TKRP (Tymczasowy Komitet Rewolu-
cyjny Polski) [w nocy z 1 na 2 sierpnia 1920 r. do 
opanowanego przez Armię Czerwoną Białegostoku 
przyjechał J. Marchlewski, z manifestem TKRP, 

datowanym na 30 lipca 1920 roku] mówiące, iż 
wobec duchownych nieprowadzących działalności 
politycznej zabronione jest używanie przemocy. Nie 
chroniło ono jednak przed rabunkiem i dewastacją 
kościołów. Aby zmusić księży do opuszczania 
swoich parafii, nie cofnięto się przed rozsiewaniem 
przez przebranych za kapłanów agentów bolsze-
wickich wieści o niesłychanych prześladowaniach 
osób duchownych przez Sowietów. Na ziemiach 
zajętych przez bolszewików pracownicy rolni,  
a także służba kościelna sprzyjali władzy sowie-
ckiej. To samo można powiedzieć o uboższej części 
ludności wyznania mojżeszowego (bogatsi Żydzi 
woleli zawczasu opuścić zagrożone rejony). Podo-
bnie postępowała ludność narodowości niemieckiej, 
która była bardzo przychylnie nastawiona do władz 
sowieckich.

Komkor – stopień wojskowy w Armii Czerwonej 
(dowódca korpusu)
Komandarm – stopień wojskowy w Armii Czerwo- 
nej (dowódca armii)
G. D. Gaj – Gaj Dymitriewicz Gaj
PP – pułk piechoty
ckm – ciężki karabin maszynowy

opis do mapek:
–  czerwone linie kropkowe rozdzielają posz-

czególne pododcinki obrony
–  czerwona linia przerywana oddziela odcinek 

wschodni od zachodniego
–  czarna gruba linia lub granatowe kropki na mapce 

schematycznej oznaczają przybliżony przebieg 
polskich linii obronnych

–  czarne kółka to punkty oporu Łęg i Korabniki
–  symbol: to stanowiska polskiej artylerii we wsi 

Kokoszka

Nazwy: 
1w, 2w, 3w, 1z, 2z to oznaczenia poszczególnych 
pododcinków polskiej obrony zgodnie z tekstem.
Inne nazwy barwy czerwonej lub, na mapce sche-
matycznej, czarnej wprowadzono zgodnie z opisem 
w tekście.
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Wieś Krzywosądz i jej właściciele
Krzywosądz to niewielka wieś położona w wo-

jewództwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 
radziejowskim, w gminie Dobre. Mieszka w niej  
250 osób.

Pierwszymi właścicielami wsi Krzywosądz byli 
Krzywosądowie herbu Niesobia (albo Krzywosąd), 
który za znak ma połowę strzały grotem w połowie 
części tarczy w polu czerwonym w pierwszej wyższej 
części; w drugiej zaś połowie ogon (czarny) orła  
w polu złotym.

Przedstawiciele tego rodu piastowali w państwie 
wysokie urzędy i dostojeństwa. W ich ręku wieś 

znajdowała się aż do XVI w. Ostatnią właścicielką 
tego rodu była Nobilisima Krzywosądzka. Po niej 
Krzywosądz przejęła w posiadanie rodzina Zakrze-
wskich herbu Ogończyk – ma być pół strzały białej, 
żeleźcem do góry prosto wyrychtowanej, na pół- 
pierścieniu, w polu czerwonym, w hełmie dwie ręce 
panieńskie do góry wyciągnione, a następnie rodzi-
na Niemojewskich.

W 1720 r. dobra krzywosądzkie kupił Joachim 
Modliński, w 1789 r. Aleksander Modliński,  
a następnie odziedziczył je Józef Modliński – bu-
downiczy obecnego dworu i fundator kościoła para-
fialnego. Wieś zarządzana przez rodzinę Modlińskich 

Tympanon dworskiego ryzalitu



w okresie zaborów znalazła się pod panowaniem 
rosyjskim, granicząc z zaborem pruskim. Losy 
Krzywosądzy związane są silnie z dziejami powsta-
nia styczniowego na Kujawach.

W dworze Modlińskich miał kwaterę pierwszy 
dyktator powstania styczniowego gen. Ludwik 
Mierosławski. 19 lutego 1863 r. doszło tu do głośnej 
bitwy – pierwszego starcia oddziału powstańczego 
z wojskami rosyjskimi. Zakończyła się ona klęską 
Polaków. We wsi Borowo, niedaleko Krzywosądzy, 
znajduje się zbiorowa mogiła 18 powstańców 
poległych w bitwie. Jednym z poległych był Alfons 
Mauersberger. Pamiątkowa płyta z jego imieniem 
znajduje się na zewnętrznej ścianie kościoła.

Krzywosądz znajdowała się do 1894 r. pod 
rządami Modlińskich, którzy pieczętowali się herbem 
Tępa Podkowa – w polu błękitnym w środku złota 
podkowa ocelami do dołu. Wtedy wraz z wsią Smar-
glin została wystawiona na licytację i sprzedana 
Aronowi Kosmanowi. Od Kosmana dobra te kupiła 
w 1895 r. Helena Kobylańska z domu Iwaszkiewicz, 
a po jej śmierci Krzywosądz wraz ze Smarglinem 
nabyła Helena Dzierżykraj-Morawska. Podjęła ona 
decyzję o rozparcelowaniu majątku. W 1908 r. 

sprzedała mniejsze lub większe nadziały prywatnym 
osobom lub towarzystwom. Dwór wraz z ziemią 
kupiła parafia rzymskokatolicka. Rodowa siedziba 
Modlińskich została przebudowana i zamieniona na 
plebanię. Tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Wśród zabytków Krzywosądzy należy wymienić:
–  kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 

(1861 r.)
–  dzwonnicę (ok. 1861 r.)
–  pomniki nagrobne fundatorów kościoła
–  dawny dwór, obecnie plebania (2 poł. XIX w.)
–  dom zajezdny (ok. poł. XIX w.)

Kościół parafialny w Krzywosądzy
Kościół parafialny pw. Najświętszej Panny Marii 

został wpisany do rejestru zabytków województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

Fundatorami obecnego kościoła byli Józef i Lud-
wika z Biesiekierskich Modlińscy. Według ich planów 
w 1861 roku wzniósł kościół cieśla dworski Glas  
z Niemiec, a fundamenty z kamienia położył Józef 
Lipski. Jest to kościół neogotycki, drewniany, o kon-
strukcji zrębowo-słupowej, zbudowany na planie 
prostokąta o wymiarach 17,35 na 10,15 m.  

Dwór i herb Tępa Podkowa rodziny Modlińskich



W latach 1862–1863 do kościoła dobudowano 
kruchtę zakończoną ażurową balustradą o wymia- 
rach 5,90 na 2,40 m.

Dach siodłowy, kryty blachą, w narożach i na 
kalenicy od wschodu czworoboczne wieżyczki. Od 
zachodu nadbudowana kwadratowa wieża  
o ścianach pionowych, ożywiona pozornymi 
ostrołukowymi arkadkami, pilastrami i kratownicami. 
Wnętrze nakryte sufitami kasetonowymi, w nawie 
główniej i prezbiterium dwuspadowymi. Okna  
i przeźrocza nad wejściami ostrołukowe. Korpus 
kościoła trójnawowy, pseudohalowy, czteroprzęsłowy. 
Ołtarz główny z obrazem Wniebowzięcia NMP, 
chrzcielnica wykonana z drewna w XIX w. w jednym 
z zakładów Poznania, ambona w kształcie kielicha. 
Prezbiterium dwuprzęsłowe, z objętymi bryłą kor-
pusu przybudówkami po bokach, ponad którymi 
znajdują się loże kolatorskie z herbami Tępa Pod-
kowa z literami JM – Józefa Modlińskiego oraz Po-
mian z literami L-z BM – Ludwika z Biesiekierskich 
Modlińska, neogotyckie z czasów budowy. Chór 
muzyczny, wbudowany w czwarte przęsło, wzmoc-
niony dwoma słupami, z organami, wtopiony jest  
w parapet i ujęty ażurową dekoracją listwową.

Wokół kościoła ustawione są pomniki nagrobne 
członków rodziny Modlińskich:
–  pomnik Aleksandra Modlińskiego i Kunegundy  

z Umińskich Modlińskiej
–  pomnik Józefa Modlińskiego i jego żony Józefiny 

z Sokołowskich
–  nagrobek Heleny z Góreckich Modlińskiej, wnu- 

czki Adama Mickiewicza
–  pomnik dzieci Józefa Modlińskiego: Marii, Ireny, 

Aleksandry, Heleny, Klary 

Obok kościoła znajduje się dzwonnica zbudo- 
wana ok. 1861 r. Jest to budowla drewniana,  
w kształcie krosna, z dachem namiotowym, 
czworoboczną latarnią i hełmem podbitym 
dachem.

W niewielkiej odległości od kościoła, znajduje 
się kapliczka z figurką Świętego Floriana.

Dwór w Krzywosądzy 
Z dawnego zespołu dworskiego tylko dwór 

zachował się do czasów współczesnych. Jest to 
późnoklasycystyczny dwór z poł. XIX wieku. Bu-

dowla murowana, parterowa, jedenastoosiowa, 
zwrócona frontem ku południowi, z ryzalitem na osi 
frontu i przybudówką od wschodu łączącą korpus 
z czworoboczną dwukondygnacyjną wieżą – basztą. 
Dwór w ciągu kilku lat przebudowywano nadając 
mu charakter romantyczny, nawiązujący w swoim 
zdobnictwie do motywów średniowiecza. Po bokach 
ustawione są postumenty z wazonami, na przyczółku 
akroterion.

Dom zajezdny
Zajazd zbudowany został około połowy XIX 

wieku. Usytuowany pośrodku wsi, przy skrzyżowaniu 
dróg. Budynek murowany z cegły, otynkowany. 
Wzniesiony na planie prostokąta, z ryzalitami po 
bokach elewacji. Parterowy, dwutraktowy, 
z przekształconym układem wnętrza. Na ścianach 
płytkie wnęki zamknięte dwułuczem koszowym. 
Na ścianach bocznych zamurowane okna 
ostrołukowe. Dachy siodłowe, nad ryzalitami  
o poprzecznych kalenicach, kryte papą.

Dzwonnica przy kościele
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Poeci o Krzywosądzy
W czasie powstania styczniowego, w bitwie pod 

Krzywosądzą poległ brat Marii Konopnickiej – Jan 
Jarosław Wasiłowski. Słynna poetka tak pisała  
o tym: „Jedyny brat zginął w pierwszej bitwie pod 
Krzywosądzą, przeszedłszy z legie, gdzie był na 
uniwersytecie z partią Mierosławskiego”. Bitwa pod 
Krzywosądzą znalazła swoje odzwierciedlenie także 
w twórczości znanego kujawskiego poety Fran-
ciszka Becińskiego. Napisał on wiersz pt. 
„Krzywosądzkie pobojowisko” z tomu Z dnia wczo- 
rajszego.

Dwadzieścia cztery serca wojowników młode,
 Przestały bić w tym borze, zatrzymane  
w biegu,
Przez kule i bagnety sołdackich szeregów.
Jacy to byli ludzie i skąd oni rodem?!

Czy daleka ich ziemia wydała – czy bliska,
Jakie tęsknoty jutra we snach im się wiły, 
 Że aż tu przyszli, szukać dla serc swych – 
mogiły?!

 Ich imiona? Zbyteczne!... na cóż nam nazwiska?!

Mogłyby się znowu kłócić pokolenia
 i przywłaszczać bezprawnie za swych ante-
natów.
Czyż bohaterów trzeba znać z imienia?

Światu nazwy potrzebne – ale… tylko katów!
Na kartach polskiej męczeńskiej historii,
Imiona są zbyteczne… wystarczy blask Glorii!!
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Kościół parafialny pw. NMP
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Okoły Drwęcy
RYS. J. RUSIECKI



Lubianka jest lewobrzeżnym dopływem Drwęcy 
i odwadnia środkową część ziemi dobrzyńskiej  
o powierzchni ok. 190 km2. W przeszłości nosiła 
różne nazwy, a niektóre z nich popadły już w za-
pomnienie. W poł. XIV w. występowała jako Gwys-
dzyna (czyli Gwiździna lub Gwieździna) i Gnilsz- 
czyzna, w 1624 r. jako Gwizdawa, w 2. poł. XVIII w. 
została opisana jako „woda z Jez. Rudawskiego” 
(ob. Piotrkowskiego), w Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 
2. poł. XIX w. autorzy utrzymują, że „nie ma jeszcze 
nazwy”, a w XX w. występowała tylko pod obecną 
nazwą. 

Rzeczka wykorzystuje na swej drodze głęboką 
nawet na 50 m rynnę polodowcową, powstałą  
16 tys. lat temu w okresie cofania się lądolodu 
bałtyckiego na północ, a później wykorzystywaną 
przez wody roztopowe powstałe w wyniku topnienia 
brył martwego lodu i następnie pogłębioną przez 
spływ wód opadowych. 

Lubianka wypływa z Jez. Sumińskiego w jego 
pn. części i po 50 m przepływa pod szosą 
warszawską w połowie drogi między Wolą  
i Kikołem.

Jez. Sumińskie
Wraz z jeziorami Kikolskim i Konotopie leżą  

w szerokiej na 2 km rynnie polodowcowej, której 
zachodnie i wschodnie zbocza wyraźnie zazna- 
czają się w krajobrazie. Na skraju rynny ulokowały 
się wsie Kikół, Konotopie, Jankowo i Sumin,  

a w jej środku Jarczechowo. Największe z nich 
to Jez. Sumińskie o pow. 130 ha, dł. 3,7 km, szer. 
do 0,7 km i maks. gł. 8,5 m, od wschodu sąsiaduje 
z Jez. Kikolskim (72 ha), a od południowego 
wschodu z Jez. Konotopie (50 ha).

Sumin
Świadkiem najstarszego osadnictwa w Sumi- 

nie jest grodzisko, usytuowane na zachodnim 
brzegu Jez. Sumińskiego, a od północy otoczone 
przez głęboką dolinkę niewielkiego strumienia.  
W 2. poł. XIV i na pocz. XV w. na kopcu mógł 
stać rycerski gródek w formie drewnianej wieży 
oto-czonej palisadą. W 1325 r. Franciszek 
Schenko ufundował we wsi murowaną kaplicę, 
przekazaną później bożogrobcom z Miechowa  
i Górzna i zarządzaną przez nich aż do 1818 r. 
W XIX w. kaplica pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego i św. Mikołaja była pod opieką księży 
dziecezjalnych, ale jej stan techniczny był bard-
zo zły, została częściowo rozebrana, a w 1888 
r. opisano ją jako grożącą zawaleniem. W 1897 
r. zbudowano obecnie istniejący kościół z wyko-
rzystaniem niewielkich fragmentów starej bu-
dowli. Od XV w. właściciele wsi pisali się 
Sumińscy (1434 – Tomko de Sumyno), ale  
z upływem czasu niektóre części wsi jako wiano 
córek przechodziły do innych rodzin. Majątek 
Sumińskich pierwotnie obejmował wsie: Sumin, 
Rumunki Sumińskie, Jarczechowo, Witowąż, 
Włęcz i Nowogródek (dwie ostatnie wsie leżą 
nad Wisłą). Ostatnim właścicielem Sumina przed 
II wojną światową był Jan Prądzyński. Między 
kościołem i jeziorem na starym siedlisku stoi 
murowany dwór, zbudowany w 3. ćw. XIX w.  
i mocno przebudowany w latach 1930–1935. 
Wokół dworu zachował się parkz poł. XIX w., 
obejmujący fragment stromego brzegu jeziora, 
dolinkę strumienia i grodzisko za strumieniem. 
Z zabudowań dworskich ocalały: rządcówka, 
czworak, gorzelnia, magazyn, spichlerz, kuźnia, 
obora i chlewnia.

Dalej rzeczka płynie generalnie w kierunku 
północnym szeroką na prawie 1,5 km doliną, dobrze 
widoczną z szosy Kikół–Moszczone, omija zabu-
dowania Lubina (tu zatacza dwie pętle), Lubinka  

Dwór w Suminie
FOT. A. HERMANN
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i wpada od południa do Jez. Lubińskiego (zwanego 
też Lubinkiem). 

Lubin
W Lubinie przebadano cmentarzysko z II w. 

p.n.e., a w Lubinku dużo starsze cmentarzysko  
z urnami twarzowymi, zakopanymi pod warstwą 
piasku. Pod koniec XIII w. książę dobrzyński Sie-
mowit (najmłodszy brat Władysława Łokietka) 
nadał rycerzowi Piotrowi o przydomku Ogon wsie 
Lubin, Wolę, Dąbrówkę i Murzynowo (leży przy 
ujściu Skrwy do Wisły). W 1329 r. książę 
dobrzyński Władysław Garbacz (syn Siemowita) 
powtórzył to nadanie dla 4 synów Piotra Ogona, 
zwanych powszechnie Ogończykami: Pawła, 
Marcina, Jakuba i Piotra, którzy sami i później ich 
potomkowie piastowali różne urzędy ziemskie  
w ziemi dobrzyńskiej, łęczyckiej i sieradzkiej . Od 
Trojana syna Pawła wywodzą się Ogończycy – 
późniejsi dziedzice Kikoła. Od trzech synów Pio- 
tra: Andrzeja z Woli, Piotra z Lubina i Mikołaja  
z Trutowa pochodzi wiele innych rodzin. Od 
wnuków Andrzeja z Woli wywodzą się np. 
Działyńscy, Kościeleccy, Radzikowscy, Kucieńscy 
i Kuczborscy. Syn Piotra z Lubina Andrzej przejął 
po ojcu Lubin, przebywał na dworach królów 
Władysława Jagiełły i Władysława Warneńczyka, 
był sekretarzem królewskim (1431–1442), pod-
skarbim koronnym (1431–1444), podkomorzym 
(1429–1436) i starostą dobrzyńskim (1433–1444). 
Od niego wywodzi się rodzina Chodeckich. Trze-
ci syn Piotra Mikołaj z Trutowa był protoplastą 

Ogończyków, dzierżących Trutowo do połowy  
XVI w. W XVI w. 19 łanów w Lubinie należało do 
Jana Orłowskiego. W XVIII w. Lubin i Lubinek były 
w rękach Zboińskich herbu Ogończyk z Kikoła, 
później należały do Piwnickich i Karnkowskich. 

Dzisiejszy dwór w Lubinie, zwany często 
pałacem, został zbudowany w latach 1870–1880 
wg proj. Stanisława Hebanowskiego dla Anieli ze 
Zboińskich i Antoniego Prażmowskich. Powstał 
na planie krzyża w stylu francuskiego baroku, 
piętrowy ze strychem, z dwoma centralnymi ryza-
litami, a w nich wejścia główne i parkowe. Park 
dworski o pow. 7 ha pochodzi z przełomu XVIII/ 
/XIX w., w końcu XIX w. został przekomponowany, 
rośnie w nim 37 gatunków drzew i krzewów,  
a w jego północnej części dokładnie na osi dworu 
znajduje się staw. Za drogą przylegającą do parku 
od strony wschodniej widoczne są pozostałości 
folwarcznej zabudowy. W 1879 r. dwór i majątek 
kupili Czajkowscy i w 1908 r. sprzedali wszystko 
rodzinie Landie, którzy mieszkali w Lubinie do  
1939 r. Po II wojnie światowej obiekt był do  

Pałacyk w Lubinie
FOT. A. HERMANN

Kościół  św. Marcina  w Mazowszu
FOT. A. HERMANN



1981 r. zasiedlony przez kilka rodzin, a obecnie 
stoi pusty i częściowo zdewastowany. Na zachód 
od Lubina wznosi się Góra Wiatraczna o wys.  
120 m n.p.m. z daleka widoczną nowoczesną 
elektrownią wiatrową. Wzniesienie jest znakomitym 
punktem widokowym. 

Następnie rzeczka wypływa z tego jeziora w jego 
zach. części, opływa od północy położoną nieco 
wyżej Wolę, tworząc na tym odcinku bardzo krętą 
dolinę, a w parku podworskim w Woli płynie malown-
iczym parowem. W parku dolina Lubianki do  
1945 r. była przegrodzona ziemnymi tamami, 
tworzącymi stawy hodowlane. Lubianka, opuszczając 
park, kieruje swe wody pod nowy most drogowy, na 
lewym brzegu towarzyszą jej 2 nowe stawy hodow-
lane z narybkiem królewskiego karpia, dalej płynie 
pod betonowym mostem z 1948 r., obok którego  
w nurcie rzeczki widoczne są pozostałości drewnia- 
nego młyna wodnego. Na wschód od Niedźwiedzia 
przyjmuje potok Niedźwiadkę, wypływający z Jez. 
Steklińskiego i od tego miejsca przybiera kierunek 
północny z nieznacznym odchyleniem na zachód. 
Od Woli Lubianka wykorzystuje dobrze wykształconą 
rynnę polodowcową, której zagłębienia wypełniają 
wody jezior i stawów, a licznymi progami popro-
wadzono w poprzek doliny drogi bite i gruntowe. 

Wola
Wieś powstała w XIII w., a jej nazwa oznacza 

osadę zasiedloną przez ludzi stanu wolnego (nie 
niewolników i jeńców), którzy – zagospodarowując 
tereny opuszczone lub nieużytkowane, – byli zwol-
nieni od danin i podatków na okres np. 20 lat. 

Wolę i Lubin można uznać za gniazda rodu 
Ogończyków i rodzin od nich się wywodzących. 
Po protoplaście rodu Piotrze Ogonie Wolę 
posiadał jego najmłodszy syn Piotr (kasztelan 
dobrzyński w latach 1350–1364, po którym ocalała 
pieczęć z najstarszym wizerunkiem herbu 
Ogończyk). Piotr był fundatorem pierwszego 
kościoła w Woli. Później wieś posiadał jego syn 
Andrzej (kasztelan dobrzyński 1367–1398), 
następnie Mikołaj syn Andrzeja, a po nim Piotr 
syn Mikołaja, który oprócz Woli posiadał też 
Działyń i jako pierwszy Ogończyk pisał się Piotr 
Działyński z Woli. Wola była w posiadaniu 

Ogończyków Działyńskich, w XV w. Szeligów  
i później Żelskich do początków XVIII w. W XVI w. 
właściciel Woli, Małych Radzików i części 
Złotopola Sędziwój Żelski herbu Ogończyk 
posiadał łącznie 33 łany ziemi i ufundował drugi 
kościół w Woli. W 1757 r. ówczesny dziedzic Szy-
mon Zieliński zagarnął ziemię przynależną do 
parafii wolskiej, co z czasem stało się przyczyną 
braku potrzebnych napraw budowli. Doprowadziło 
to do rozbiórki świątyni i przeniesienia w 1835 r. 
siedziby parafii do Trutowa, gdzie od 100 lat istniał 
murowany klasztor i kościół OO. Karmelitów.  
W Woli do ok. 1960 r. stał drewniany dwór o kon-
strukcji zrębowej z początku XIX w., zbudowany 
dla Wojciecha Trzcińskiego (właściciel w latach 
1789–1825) lub jego następcy Władysława 
Zielińskiego, parterowy z wejściem od strony 
południowo-zachodniej, postawiony na skraju 
rozległego parku o pow. 13,5 ha, założonego  
w okresie budowy dworu. Przez ponad 100 lat 
majątek wolski należał do Zielińskich, którzy  
w 2. poł. XIX w. przebudowali dwór w stylu klasy-
cystycznym i otynkowali budowlę. W okresie 
międzywojennym właścicielem majątku wolsk-
iego był Tadeusz Sułowski, dyrektor Banku 
Ziemiańskiego, który w 1928 r. gościł tutaj 
Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Na miej- 
scu dworu stoi obecnie szkolna sala gimnasty- 
czna. Dawny folwarczny spichlerz został w 1962 r.
przebudowany i pełni funkcję szkoły podstawowej. 
Obok szkoły zachował się parterowy dom rządcy, 
który obecnie jest domem mieszkalnym. Z zabu-
dowy folwarcznej zachowały się jeszcze czworak 

Domek rządcy w Woli
FOT. A. HERMANN
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i 2 magazyny z czerwonej cegły. Wolski park 
rozciąga się na północ od dawnego dworu  
i folwarku i rośnie na zboczach doliny Lubianki. 
Na jego południowo-zachodnim skraju ocalał 
okazały dąb o obw. 4,85 m, przy zachodniej gra- 
nicy wyróżniają się sosny wejmutki i lipowa aleja 
ze ścieżką, doprowadzającą do centralnej części 
parku. W środku parku zachwycają gniazdowo 
posadzone dorodne buki, a na wschód od nich 
istniał niegdyś sad, zarośnięty obecnie samosiej- 
kami, podobnie jak najniższa część parku, czyli 
dna dawnych stawów. W całym parku można 
spotkać liczne lipy i graby, tworzące szpalery  
i alejki. 

Pomiędzy Hornówkiem i Trutowem Lubianka 
płynie bezleśną i widokową doliną, 

Hornówek
W Hornówku znaleziono grób skrzynkowy  

z epoki żelaza. Istniejący tutaj niegdyś folwark 
został założony na początku XVIII w. przez Hor-
nowskich, później przeszedł w ręce Karwosie- 
ckich, od 1792 r. był własnością Nałęczów, od 
1823 r. Borzewskich z Ugoszcza, następnie 
Budzyńskich, a ostatnimi posiadaczami przed 
wybuchem II wojny światowej byli Kaweczyńscy. 
Zespół dworsko-parkowy pochodzi z 2. poł.  
XIX w. Dwór jest murowany z cegły, zbudowany 
na planie wydłużonego prostokąta z frontem ku 

zachodowi, piętrowy tylko w części centralnej, od 
niedawna parterowa część od północy ma za-
walony dach i jest niezamieszkała. Dookoła 
można rozpoznać resztki dawnego założenia 
parkowego z murowanymi filarami bramy, dwoma 
fragmentami żelaznego i kutego ogrodzenia, ale 
już bez żelaznych wrót. 

Trutowo
Na przełomie XIV i XV w. Trutowo należało do 

Ogończyków. Jeden z nich, Mikołaj (wnuk ry- 
cerza Ogona, syn Piotra), chorąży dobrzyński  
w latach 1399–1402, popierał Krzyżaków, którzy 
krótko władali ziemią dobrzyńską. Jego syn, 
również Mikołaj, w 1434 r. na sejmiku opowiedział 
się za synami króla Władysława Jagiełły jako suk- 
cesorami polskiego tronu. Inny Mikołaj z tego rodu 
na przełomie XV/XVI w. oprócz Trutowa posiadał 
również część Osówki, który to majątek jego 
córka Anna (1520–1547) wniosła w posagu 
Janowi Szrobskiemu, osiadłemu na Kujawach.  
W 1717 r. ówczesny właściciel wsi Jan Retwiński 
zapisał część wsi OO. karmelitom z Obór, którzy 
wybudowali tutaj mały klasztor z kościołem pw. 
św. Anny. W poł. XIX w. część szlachecka należała 
do Tymoteusza Myśliborskiego, a w dwudziesto- 
leciu międzywojennym i do 1945 r. do Karola 
Lotze. Po II wojnie światowej majątek o pow. 101 
ha został rozparcelowany. Dwór w Trutowie i park 
o pow. 2,4 ha z suchym obecnie stawem pochodzą 

Koścół i klasztor karmelitów w Trutowie 
FOT. A. HERMANN



z przełomu XIX/XX w. Główne wejście do dworu 
od strony południowej poprzedzają 2 kolumny, 
podtrzymujące taras. W 1948 r. obiekt został za- 
adaptowany dla potrzeb oświatowych i rozbudo- 
wany (piętro, zachodnia przybudówka w latach  
60. XX w.), później od północy dostawiono salę 
gimnastyczną i łącznik z głównym budynkiem (lata 
90. XX w.). W Trutowie oraz w Woli od 2000 r. 
działa Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna jako 
stowarzyszenie o charakterze kościelnym, 
prowadzące działalność z zakresu ratownictwa 
mienia, ochrony ludności, kultury i sportu. 

między Kijaszkowcem i Mazowszem zasila licznie 
występujące w dolinie stawy rybne,

Mazowsze
W Mazowszu znaleziono grób skrzynkowy  

z epoki żelaza. Wieś po raz pierwszy została 
wymieniona w 1232 r. jako należąca do biskupów 
płockich, a w końcu XIII w. została przyłączona 
do kasztelanii słońskiej (Słońsk k/Ciechocinka).  
W XVI w. była własnością Mazowieckich,  
w XVIII w. Jastrzębskich i Karwosieckich,  
a w XIX w. Nałęczów. Nad wsią dominuje wieża 
neoromańskiego kościoła parafialnego pw. św. 
Marcina, zbudowanego w 1900 r. na miejscu po-
przedniego, drewnianego z 1782 r. Egzekucję 
Polaków we wrześniu 1939 r. upamiętnia pomnik 
koło kościoła. 

po czym zaraz za mostem na szosie z Działynia 
wpada do Jez. Kijaszkowskiego. Opuszcza jezioro 
w jego północnym końcu, na odcinku 2 km tworzy 
ciekawą, ale częściowo zabagnioną dolinę, 
przeciętą przez drogę gruntową ze Świętosławia 
do Rembiochy. 

Kijaszkowo, Kijaszkowiec, Rembiocha  
i malowniczo położona na południowo-zachod-
nim stoku Góry Piaskowej Rembieśnica stanowiły 
zawsze część dóbr działyńskich. Kijaszkowo  
w XIX w. należało do Łukowskich i z tego okresu 
we wsi zachowało się założenie parkowe z ale-
jami lipową i jesionową. Jez. Kijaszkowskie (lub 
Jez. Mazowsze) o długości 1,5 km leży w rynnie 
polodowcowej wykorzystywanej przez Lubiankę 

wraz z licznymi stawami rybnymi o pow. ok.  
60 ha. Jest wypłycone osadem naniesionym 
przez rzeczkę, a jego brzegi prawie w całości 
porasta roślinność szuwarowa. 

Lubianka następnie wpada do przepięknego Jez. 
Piotrkowskiego, leżącego u podnóża zalesionego 
kemu, nazywanego Piaskową Górą (130 m n.p.m.) 
– najwyższego wzniesienia zachodniej części ziemi 
dobrzyńskiej. Między Kijaszkowcem i Rudawiem 
dolina Lubianki charakteryzuje się asymetrycznym 
przekrojem poprzecznym. Jej zachodnie zbocze 
jest bardziej strome niż wschodnie. Na łące przy 
północnym brzegu jeziora znajduje się pierście- 
niowate grodzisko wczesnośredniowieczne. Z Jez. 
Piotrkowskiego Lubianka płynie w dalszym ciągu 
ku północy między Nową Wsią i Rudawiem, aby po 
dotarciu do Bierzgła gwałtownie skręcić na zachód, 
opływając wzgórze z domniemanym grodziskiem  
w tej miejscowości.

 
Bierzgło
Jest dawną osadą młyńską, należącą dziś do 

sołectwa w Nowogrodzie i niemal w całości leży 
w głębokiej na 50 m i bardzo malowniczej dolinie 
Lubianki, o której w Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
z końca XIX w. napisano, że jest to „najpiękniejsza 
miejscowość w guberni płockiej”. W testamencie 
komesa Boguszy z 1258 r. została wymieniona 
pod nazwą Młyn i przekazana z całym jego 
majątkiem biskupom kujawskim. Do 1795 r. młyn 
i należąca do niego ziemia były wydzierżawiane 
różnym młynarzom, zastrzegając sobie czynsz  
i pewną ilość zboża, przerabianą bez opłaty na 
potrzeby biskupiego dworu. W razie zniszczenia 
młyna i grodzi w wyniku powodzi, pożaru lub woj- 
ny młynarzowi zapewniano drewno z biskupich 
lasów na rozbudowę młyna i potrzebnych budy- 
nków oraz pomoc swoich poddanych z Nowo-
grodu, Rudawia, Macikowa i nie istniejącego dziś 
Grodna. Nazwa osady i młyna pochodzi od 
przezwiska Barzgiel (na przeł. XVI/XVII w. młyn  
i ziemię dzierżawił m.in. Stanisław Barzgiel),  
a słowo to wywodzi się od dawnej nazwy ptaka 
kowalika – bargiel. Po III rozbiorze Polski i kon-
fiskacie biskupich dóbr Bierzgło zostało 



przyłączone do pruskiej Ekonomii w Ciechocinie. 
Po kongresie wiedeńskim i zmianie zaborczych 
granic należało do Skarbu Królestwa Polskiego, 
a młynem zarządzali następni dzierżawcy. Od 
1912 r. osada stała się własnością prywatną,  
a w 1940 r. drewniany młyn spłonął. Pozostały po 
nim fragmenty fundamentów, resztki dwóch gro- 
dzi, młynówka zasilająca teraz stawy rybne i dom 
młynarza, zamieniony obecnie na domek letni-
skowy. Na szczycie stromego wzgórza ponad 
dawnym młynem można się dopatrzyć resztek 
wału ziemnego domniemanego grodziska lub 
pozostałości jakiegoś schronienia z czasów 
nowożytnych. 

Po następnych 500 m rzeczka przyjmuje ostate-
cznie kierunek północno-zachodni i mijając osady 
młyńskie Gapa i Dulnik wpada po 23 km do Drwęcy, 
która w tym rejonie tworzy okazałe zakola, zwane 
przez miejscowych okołami. Od skrętu w Bierzgle 
Lubianka płynie bardzo malowniczym i zalesionym 
jarem, uzyskuje tu spadek rzędu 1,5‰, co  
w przeszłości zostało wykorzystane dla budowy 
na odcinku tylko 2 km trzech młynów.

Gapa
To osada młyńska należąca dziś do sołectwa 

Nowa Wieś w gminie Ciechocin, składająca 
się z nieczynnego drewnianego młyna i jed-
nego gospodarstwa. Z 1534 r. zachowała się 

nazwa młyna – Weśredni, co sugeruje, że 
został zbudowany jako trzeci pośrodku i pomię- 
dzy już istniejącymi młynami w Bierzgle i Dulniku. 
W czasach przedrozbiorowych właścicielami 
osady byli biskupi kujawscy, rządcami dzierżawcy, 
którzy w razie potrzeby mogli liczyć na pomoc ze 
strony mieszkańców z biskupich wsi Kujaw, 
Mileszew i Nowej Wsi przy odbudowie młyna  
i innych budynków. 

Dulnik 
To dawna osada młyńska, zwana w średnio- 

wieczu Dolnikiem od jej położenia nad ujściowym 
(dolnym) odcinkiem rzeczki. Była zawsze 
przysiółkiem Nowej Wsi i wraz z nią należała do 
dóbr biskupów włocławskich. Wymienia ją doku-
ment bpa Macieja z Gołańczy z 26 kwietnia  
1353 r. w związku z nadaniem młynarzowi 
Mikołajowi młyna nad Gnilszczyzną. W innym 
dokumencie z 1598 r. wspomniana jest wyspa 
Ocule, należąca do młyna, którą można utożsamić 
z Dulnickim Okołem, przylegającym do osady 
zakolem Drwęcy i oddzielonym od niej starorzec-
zem tej rzeki, nazywanym Starym Drwęczyskiem. 
W osadzie zachowała się drewniana chata – dom 
młynarza z 1897 r.,konstrukcji zrębowej, oszal-
owana obecnie deskami, nazywana dworkiem  
i drewniany czterokondygnacyjny młyn z 1903 r. 
z częściowo zachowanym wyposażeniem. 
W okresie zaborów w Dulniku istniała rosyjska 

Dulnik. Młyn i dworek
FOT. T. PERLIK
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strażnica przygraniczna, a drogą z Ciechocina 
przez Dulnik, Pomorzany, Ruziec do Dobrzynia 
poruszały się konne patrole rosyjskiej straży. 

Lubianka może zainteresować kajakarzy, zwłaszcza 
w okresie wiosennym i jesiennym przy wyższych 
stanach wody. Przeszkodami wymagającymi 
przeniesienia kajaków są wszystkie przepusty pod 
szosami i lokalnymi drogami, liczne małe kładki dla 
pieszych zbudowane nisko nad wodą, jazy  
w Rudawiu i Dulniku, resztki grodzi w Bierzgle  
i Gapie oraz bardzo bystry nurt na odcinku od 
Bierzgła do stawu w Dulniku i liczne kamienie  
w dnie rzeczki na tym odcinku. Kajakarzom 
spływającym Drwęcą można zalecić wpłynięcie  
w ujściowy odcinek Lubianki o długości ok. 400 m 
aż do jazu w Dulniku. 

W przeszłości wykorzystywano Lubiankę jako 
naturalną granicę pomiędzy dobrami, a nawet 
księstwami. W średniowieczu na odcinku od ujścia 
Niedźwiadki do Rudawia oddzielała tereny kaszte-
lanii słońskiej od kształtującej się dopiero ziemi 
dobrzyńskiej. W 2. poł. XIV w. stanowiła wschodnią 
granicę dóbr złotoryjskich, należących do księcia 
gniewkowskiego Władysława Białego, co wynikało 
z podziału dzielnicy inowrocławskiej po jego ojcu 
księciu Kazimierzu III.

Inne Lubianki w Polsce:
1.  prawy dopływ Kamiennej w woj. świętokrzyskim, 

zaczyna się na północ od Siekierna, płynie ge- 
neralnie w kierunku wschodnim przez polanę 
Wykus do Michałowa, gdzie wpada z prawego 

brzegu do Kamiennej – długość ok. 12 km (na 
mapach czasem zaznaczana jako Ludianka);

2.  lewy dopływ Kamiennej w woj. świętokrzyskim, 
powstaje z kilku małych strumieni na północny 
zachód od Lubieni, płynie w kierunku południowym 
przez Młynek i w Brodach wpada z lewego 
brzegu do Kamiennej – długość ok. 8 km;

3.  prawy dopływ Lutyni w woj. wielkopolskim, po-
jawia się między Strzydzewem i Sławoszewem 
(na północny zachód od Pleszewa), płynie przez 
Lubinię Małą, Kretków i pod Rogaszycami wpa-
da z prawego brzegu do Lutyni, która jest lewym 
dopływem Warty. Długość Lubianki – ok.  
12 km;

4.  lewy dopływ Zgłowiączki w woj. kujawsko-po-
morskim, wypływa z Jez. Lubieńskiego w Lubi-
eniu Kujawskim, stąd oficjalnie nazywana 
Lubieńką, na południe od Michelina przyjmuje 
Rakutówkę i w Wieńcu – Mazury wpada  
z prawego brzegu do Zgłowiączki. Długość 
Lubieńki – ok. 35 km.
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Okolice miasta Skępe obfitują w jeziora. Natural-
nym procesem przyrodniczym, który towarzyszy 
wszystkim zbiornikom wodnym, jest ich zarastanie. 
Sposób zarastania może być różny i zależy od 
wielu czynników, takich jak żyzność, skład chemic-
zny i przezroczystość wody, ukształtowanie linii 
brzegowej, podłoże, ruch wody i wiele jeszcze in-
nych. W końcowych etapach tego procesu mogą 
tworzyć się torfowiska.

Mianem „torfowisko” określa się taki ekosystem,  
w którym rośliny i ich martwe szczątki w warunkach 

podtopienia nie rozkładają się, tylko odkładają  
w podłożu, tworząc pokłady torfu. W zależności od 
składu gatunkowego roślinności tworzącej torf oraz 
od żyzności wody tworzą się różne typy torfowisk. 
Określenie torfowisko wysokie stosuje się do tor-
fowisk z mchami torfowcami, żurawiną, wełnianką 
pochwowatą, rosiczką okrągłolistną i innymi 
roślinami, które potrafią rosnąć na bagnach o ba- 
rdzo niskiej żyzności. Przez torfowisko niskie ro-
zumie się z kolei ekosystem podtopiony żyzną 
wodą, gdzie brak wymienionych wyżej roślin, a za 

Mapa okolic Skępego
RYS. J. RUSIECKI
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to dominują turzyce, trawy i inne mchy. Są jeszcze 
torfowiska przejściowe, o charakterze pośrednim 
pod względem roślinności oraz żyzności wód. 

Jednym z jezior okolic Skępego jest jezioro Miel-
no. Z pewnością nie jest ono zbiornikiem atrakcyj-
nym dla turysty, ale cechuje się wyjątkowo wy- 
sokimi walorami przyrodniczymi, wynikającymi  
z faktu, że jezioro jest silnie wypłycone i zamulone, 
a po jego zachodniej stronie wykształciło się 
niezwykle interesujące torfowisko. Wartość przy-
rodnicza tego terenu jest bardzo wysoka, jako że 
odnotowano na nim aż 9 gatunków reliktowych, 
występuje ponad 30 gatunków roślin chronionych, 
a ogólny charakter roślinności jest w dużym stopniu 
naturalny. Właśnie wysoka liczba zanotowanych tu 

reliktów glacjalnych wyróżnia przede wszystkim 
omawiany obiekt od innych w skali powiatu, woje- 
wództwa i północnych regionów Polski. 

Z pewnością wymaga wyjaśnienia termin „ga-
tunek reliktowy”. Jest to inaczej przeżytek, związany 
z minionymi warunkami środowiska przyrodniczego, 
obecnie rzadki, a dawniej rozpowszechniony. W tym 
przypadku chodzi o relikty glacjalne, czyli gatunki 
częste w chłodniejszych okresach klimatycznych, 
jakie panowały po ustąpieniu lądolodu z naszych 
terenów. 

Historia odkrycia tego torfowiska liczy niewiele 
ponad pół wieku. Chodzi oczywiście o odkrycie  
w sensie naukowym, o rozpoznanie szeroko rozu-
mianych walorów przyrodniczych. Takie rozpoz-
nanie zawdzięczamy nieżyjącemu już profesorowi 
Klemensowi Kępczyńskiemu, związanemu z Uni- 
wersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, który 
obiekt ten badał w połowie lat pięćdziesiątych XX 
wieku. Początkowo zwrócił on uwagę na jeden  
z bardziej interesujących gatunków reliktowych  
i jednocześnie chronionych – brzozę niską1. Nato-
miast szczegółowe opracowanie torfowiska i jego 
roślinności zostało wykonane parę lat później (roz- 
prawa doktorska) i opublikowane w 1960 roku2. 
Warto podkreślić, że wymieniona publikacja została 
nagrodzona przez II Wydział PAN jako jedna  

Owocująca żurawina i różnobarwne mchy torfowce
FOT. D. GAWENDA-KEMPCZYŃSKA

Roślinność podmokłych fragmentów torfowiska
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z pierwszych monografii roślinności wodnej i bagien-
nej z terenu Polski Północnej. Praca przedstawiała 
szczegółową charakterystykę flory i zbiorowisk 
roślinnych, w tym wartościowe – jak na owe czasy 
– mapy rozmieszczenia gatunków i typów roślinności. 
Ponadto zawierała dokumentację palinologiczną, tj. 
datującą poszczególne warstwy torfu na podstawie 
udziału pyłków gatunków wskaźnikowych oraz 
pozwalającą na odtworzenie historii roślinności 
wokół jeziora.

Jakie główne walory przyrodnicze cechują opisy-
wane torfowisko? Jest ono naturalnym torfowiskiem 
przejściowym i częściowo niskim, z udziałem rzad-
kich roślin chronionych, zagrożonych i reliktowych. 
Ma bardzo istotne znaczenie w lokalnej retencji 
wody. Zwraca uwagę bardzo liczna i niezagrożona 
tu jeszcze populacja reliktowej i chronionej brzozy 
niskiej – światłolubnego krzewu o stosunkowo 
małych, eliptycznych, karbowanych brzegiem 
liściach. Do częstych tu gatunków reliktowych 
należy niepozorna, od kilku lat objęta ochroną 
turzyca strunowa. Wśród grupy reliktów glacja- 
lnych zwraca uwagę obecność sześciu gatunków 
mchów. Z częściej występujących roślin chronionych 
należy wymienić rosiczkę okrągłolistną, bobrka 
trójlistkowego i różne gatunki pływacza. Na torfow-
isku licznie występuje kilka gatunków mchów tor-
fowców, podlegających obecnie ochronie prawnej. 

Na początku lat osiemdziesiątych przystąpiono 
do prac związanych z utworzeniem rezerwatu przy-
rody. W latach 1982 i 1983 została w tym celu opra-
cowana szczegółowa ekspertyza botaniczna3. Je- 
dnak powołanie częściowego rezerwatu 
torfowiskowego o nazwie „Torfowisko Mieleńskie” 
nastąpiło dopiero w 1990 roku. Teren rezerwatu 
zajmuje powierzchnię 16 ha, jest głównie własnością 
Lasów Państwowych, a niektóre grunty należą do 
rolników okolic miasteczka Skępe. 

Z biegiem lat zauważono niewielkie zmiany w 
szacie roślinnej rezerwatu. Stwierdzono ostatnio 
ubytek stanowisk niektórych gatunków reliktowych. 
Wykazano stopniowy wzrost powierzchni zarośli 
wierzbowych, co na razie nie zagraża populacjom 
brzozy niskiej i turzycy strunowej. Coraz bardziej 
zacieniają się peryferyjne partie torfowiska, gdyż 
pod koniec lat osiemdziesiątych wprowadzono tam 
nasadzenia drzew. Opracowany ostatnio plan 
ochrony rezerwatu4 przewiduje częściową likwidację 

młodych drzew i krzewów, gdyby ich ekspansja 
zagrażała roślinności torfowiskowej. 

Na terenie rezerwatu obowiązują pewne zasady. 
Między innymi zabrania się wycinania drzew, 
dokonywania zmian stosunków wodnych, stoso- 
wania wszelkich środków chemicznych, zanie- 
czyszczania wody i terenu, wzniecania ognia, 
zakłócania ciszy, niszczenia lub uszkadzania drzew 
i innych roślin, wypasu zwierząt gospodarskich, 
niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu, 
polowania, płoszenia i zabijania dziko żyjących 
zwierząt. 

W rezerwacie zabrania się przebywania poza 
miejscami oznaczonymi. Ale i tak nie należy chodzić 
po torfowisku, bo tylko niektóre jego fragmenty są 
bezpieczne. Wiele miejsc jest bardzo grząskich,  
z bardzo łatwo przerywającą się pokrywą roślinną. 
Są to zabagnienia o cechach torfowiska niskiego. 
Można jednak dojść do brzegu bagna, gdyż w jego 
otoczeniu znajduje się kilka dróg. 

Rezerwat „Torfowisko Mieleńskie” nie jest zbyt 
znanym obiektem ani dla przyrodników, ani dla tu-
rystów. Na mapie topograficznej Polski w skali  
1:100 000 (arkusz Sierpc), wydanej przez Zarząd 
Topograficzny Sztabu Gen. WP, podana jest 
zupełnie błędna jego lokalizacja. Rezerwat leży 
bowiem ok. ½ km na wschód od Skępego, bardzo 
blisko linii kolejowej i szosy prowadzącej do Ligowa, 
a nie 4 km na południe od miasta. 
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Kaplica, zwana również kapliczką, od roku 1978, 
kiedy to została rozebrana i przeniesiona do mu-
zeum z dawnej osady leśnej Pieczenia, znajduje  
się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym  
w Dziekanowicach. Kaplica położona była  
w pobliżu osady, w lesie podlegającym leśnictwu 
Pieczenia, na południowym skraju poligonu, około 
kilometra od lewego brzegu rzeczki Tążyny, przy 
dawnym trakcie warszawskim (obecnie droga po-
ligonowa) z Torunia przez Służewo i Brześć Ku-
jawski. Rzeczka Tążyna w tej okolicy do roku 1914 
– do czasu wybuchu I wojny światowej – była 
naturalną granicą pomiędzy Prusami i Rosją. 

Miejscowość Pieczenia do roku 1946 należała do 
parafii Grabie, następnie do parafii Toruń-Rudak. 
Jeszcze w urzędowym spisie miejscowości z roku 
1967 wykazana była jako osada leśna należąca 
do gromady (gminy) Wielka Nieszawka powiatu to- 
ruńskiego, obecnie nie istnieje.

Pierwotnie miejscowość ta nazywała się Pieczeń, 
następnie Pieczenia, a w mowie potocznej Pie- 
czonka, natomiast Prusacy prawdopodobnie na 
przełomie XIX/XX wieku nadali jej nazwę Sachsen-
brück (Saski most). 

Już w czasach pokrzyżackich wzmiankowano  
o mieszkańcu tej miejscowości Piotrze z Pieczeni 

Kapliczka w skansenie
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(Petrus Piczena). W XIX wieku i, jak można 
przypuszczać, również w poprzednich stuleciach, 
istniała w osadzie karczma, służąc potrzebą 
podróżnym i wędrowcom korzystającym z traktu 
warszawskiego. Bardzo interesujące jest pierwotne 
pochodzenie nazwy osady „Pieczeń” – można 
przypuszczać, że oznaczało to miejscowość  
z karczmą, która zaopatrywała podróżnych w dania 
w postaci pieczeni np. z dziczyzny. Istniejąca  
w Pieczeni leśniczówka uległa likwidacji w okresie 
PRL-u, natomiast obecna leśniczówka, również  
o nazwie Pieczenia, znajduje się na terenie gminy 
i powiatu Aleksandrów Kujawski i położona jest poza 
poligonem w odległości kilometra od prawego 
brzegu Tążyny. Od czasu osiedlenia się pustelników 
w pobliżu Kaplicy (zwanej również Kaplicą Leśną) 
miejsce to określano mianem Pustelnia. Pustelni- 
kami byli Polacy i prawdopodobnie z tego powodu, 
około 1849 roku, pruski hrabia Gaschin, właściciel 
Grabia i okolicznych ziem oraz lasów, w których 
położona była kapliczka i pustelnia, polecił rozebrać 
pomieszczenie (drewniany domek), w którym 
zamieszkiwali. Od tego czasu przy kaplicy nie było 
pustelników. Pierwsza wiadomość o istnieniu ka-
plicy, która prawdopodobnie uległa zniszczeniu  
z bliżej nieznanych powodów, pochodzi z roku 1519. 
Obecnie istniejąca kaplica pochodzi z XVIII wieku, 
świadczy o tym wycięta na nadprożu data 1765. 
Fundatorem tej świątyni był hrabia Dąmbski, ówcze- 
sny właściciel posiadłości ziemskiej Grabie.

Jak można sądzić, kapliczka z roku 1765 i jej 
poprzedniczka lub nawet poprzedniczki były kapli-
cami przydrożnymi, które służyły wsparciem religij- 
nym użytkownikom traktu warszawskiego, wio- 
dącego z Torunia do centrum Królestwa Polskiego 
i dalej za granicę. Na przykład flisacy, którzy po 
spławieniu drewna Wisłą do Torunia, wracając 
pieszo do swych odległych stron rodzinnych, wzno-
sili w kapliczce modły do Matki Boskiej o szczęśliwy 
powrót. To oni najwięcej zasilali skarbonkę kapliczną 
pobożnemi swemi ofiarami (cytat z akt archiwalnych 
parafii w Grabiu). Kaplica była stosunkowo nieduża, 
mieściła około 30 osób, mimo to pełniła funkcję 
małej świątyni dla potrzeb podróżujących, której 
wyposażenie liturgiczne było wystarczające do 
odprawiania nabożeństw. W końcowym okresie 
działalności religijnej w kaplicy odprawiano mszę 

raz w roku, w trzeci dzień świąt wielkanocnych, przy 
udziale wiernych parafii Grabie, Służewo, Aleksan-
drów Kujawski i innych sąsiadujących z tą okolicą.

Prawdopodobnie już w XVIII w. z tej świątyni ko-
rzystali osadnicy z Niderlandów (zwani olędrami), 
którzy po spolszczeniu przyjmowali wyznanie rzym-
skokatolickie. Osiedleni we wsi Otłoczyn, z braku 
własnego kościoła lub kaplicy, korzystali z odległej 
o ponad 6 kilometrów od swych domostw kaplicy  
w Pieczeni. Ciekawostką historyczną było zdarzenie 
z roku 1866, kiedy to kaplica została okradziona  
w dzień Bożego Narodzenia przez złodzieja 
Załuszkę, który następnie został ujęty przez władze 
rosyjskie 13 stycznia 1867 r. W wyniku kradzieży 
zginęło około 15 talarów oraz 3 obrusy, 2 zwierciadła  
i medal pozłacany, którego ofiarodawczynią była 
hrabina Rzeszy Franciszka Nimfa Gaschin pani na 
Rosenbergu, z domu hrabina Leszczyc Sumińska 
(Reichsgräfin Francisca Nymphe von Gaschin  
Freiin von und zu Rosenberg, geborene Gräfin 
Leszczyc Sumińska).

Można przypuszczać, że w pobliżu kaplicy rosły 
liczne stare dęby. Istnieje również legenda, że Na-
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Kapliczka na pierwotnym miejscu
FOT. ARCHIWALNA Z LAT MIĘDZYWOJENYCH



poleon Bonaparte miał odwiedzić kaplicę i pustelnię, 
jest to jednak historia bardzo wątpliwa..

Opisana w artykule kaplica pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej jest świątynią drewnianą, wyko- 
naną prawdopodobnie z drewna sosnowego. 
Składa się z pomieszczenia jednonawowego, za-
krystii (przybudówka), chóru oraz wieżyczki  
z sygnaturką na szczycie dachu nad wejściem do 
kaplicy. W ołtarzu znajduje się zabytkowy obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Napis wyrzeźbiony nad wejściem do Kaplicy:

L.I. CHRISTUS ET MARIA HAEC CAPELLA
SUB TITULO BEATISSIMAE VERGINIS MARIAE

FUNDATOR HUIUS CAPELLAE
C D E R Ao DNI 1765

w przekładzie ks.Edmunda Palewodzińskiego  
z roku 1982 brzmi:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Mary-
ja kaplica ta [jest] pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny Fundatorem tej kaplicy [jest] Hrabia 
Dąmbski z Ruszkowa Roku Pańskiego 1765

Ao DNI S.K. REST
Roku Pańskiego 1846 S.K. restaurował(kapliczkę)

Malowany napis na tabliczce z lewej strony ka-
pliczki:

DAR
KS. KARDYNAŁA

STEFANA WYSZYŃSKIEGO
15 VIII 1965

Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w imieniu 
Kościoła przekazał zabytkową kapliczkę do muzeum.

Obecnie w miejscu rozebranej kapliczki postawio-
no duży drewniany krzyż.

W muzeum w Dziekanowicach znajduje się 
informacja, że kaplica pochodzi z Otłoczyna. Jest 
to informacja błędna, ponieważ pochodzi ona  
z byłej leśnej osady Pieczenia z toruńskiego po-
ligonu wojskowego. 

Podstawowe dane o kaplicy autor otrzymał od 
kierownictwa Wielkopolskiego Parku Etnografi- 
cznego w Dziekanowicach, za co serdecznie 
dziękuje.



Czesław Jarmusz – człowiek .którego zna chyba więk-
szość mieszkańców Torunia, a którego zakład fotograficzny 
przy ulicy Piekary od lat cieszy się zasłużoną sławą – posta-
nowił zakonczyć pracę zawodową. Swą wiedzę i doświad-
czenie przkazał swym najbliższym.

 Pięćdziesiąt lat dokumentował dzieje swego ukochanego 
Torunia, z aparatem fotograficznym uczestniczył w wydarze-
niach mających istotne znaczenie dla miasta. Jest wielkim 
miłośnikiem naszego czasopisma , z niecierpliwoscią czeka 
na kolejny numer, bezinteresownie wspierajac nas wykona-
nymi przez siebie fotografiami.

Panie Czesławie – liczymy na to, ze pomimo zakończenia 
pracy zawodowej będzie Pan nadal nas wspierał, fotografu-
jąc miejsca godne poznania, a swym uśmiechem i dobrym 
słowem zachęci nas do pokonywania trudności, które piętrzą 
się przed nami. Dziękujemy bardzo za dotychczasową po-
moc i liczymy na dalszą współpracę z Pana strony. 

Młyn w Gapie (gm. Ciechocin)
FOT. T. PERLIK

Serdecznie przepraszamy p. Marka Świtałę, autora rysunku – rekonstrukcji grodu w Burchacie, za-
mieszczonego w poprzednim numerze „Kujawy i Pomorze” nr 1(4) za nieumieszczenie jego nazwiska 
pod rysunkiem.
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