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Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
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Lubraniec Parcele 5A
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SKUP ZŁOMU
ul. Polna 8
SZPETAL GÓRNY
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„Wasz dom”

Grochowalsk 68/c
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
e-mail: mariuszn2303@gmail.com

✆ 604 283 307
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

�  zor_ro@op.pl    �  kamieniarstwo małaczewski

Sławomir Małaczewski
87-610 Dobrzyń n. Wisłą
ul. Zamkowa 10

tel. 691 983 580

�  wyroby z kamienia
�  cięcie i polerowanie kamienia naturalnego
�  nagrobki
�  blaty kuchenne
�  parapety
�  schody
�  kominki

NAGROBKI GRANITOWE
KAMIENIARSTWO

�  782 649 021     �  721 028 139
Szpiegowo 19a  � /Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk

bratki, stokrotki, prymulki
rośliny balkonowe i rabatowe

byliny i trawy
wrzosy, wrzośce

chryzantemy
drzewa i krzewy

SZKÓŁKA ROŚLIN SZKÓŁKA ROŚLIN 
OZDOBNYCH OZDOBNYCHABRAMCZUK ABRAMCZUK
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.

CZAS BEZTROSKO PŁYN
IECZAS BEZTROSKO PŁYN
IE

W ZIELONEJ KRAINIEW ZIELONEJ KRAINIE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONA KRAINA
Krojczyn 19A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
�  a.szczepanska@zielonakraina.edu.pl
�  Zielona-Kraina-Niepubliczne-Przedszkole-w-Krojczynie-357026224473034

✆ 516 168 029 
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km
2. 

W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.
Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-

kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
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i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
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CZA
S BEZTROSKO PŁYNIE CZA
S BEZTROSKO PŁYNIE

W ZIE
LONEJ KRAINIE W ZIE
LONEJ KRAINIE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONA KRAINA
Krojczyn 19A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
�  a.szczepanska@zielonakraina.edu.pl
�  Zielona-Kraina-Niepubliczne-Przedszkole-w-Krojczynie-357026224473034

✆ 516 168 029 

2

  

Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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Krojczyn 19A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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�  Zielona-Kraina-Niepubliczne-Przedszkole-w-Krojczynie-357026224473034

✆ 516 168 029 

2

  

Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Punkt kasowy w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Stodólna 16 (obok sklepu Lewiatan)
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Lubraniec Parcele 5A
Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16
Włocławek, ul. Rysia 5
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Sławomir Małaczewski
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�  wyroby z kamienia
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�  nagrobki
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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W ZIE
LONEJ KRAINIE W ZIE
LONEJ KRAINIE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONA KRAINA
Krojczyn 19A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
�  a.szczepanska@zielonakraina.edu.pl
�  Zielona-Kraina-Niepubliczne-Przedszkole-w-Krojczynie-357026224473034
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-

Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.
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W ZIE
LONEJ KRAINIE W ZIE
LONEJ KRAINIE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONA KRAINA
Krojczyn 19A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
�  a.szczepanska@zielonakraina.edu.pl
�  Zielona-Kraina-Niepubliczne-Przedszkole-w-Krojczynie-357026224473034
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-



Dobrzyń nad Wisłą – jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdo-
podobnie przed 1230 rokiem na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 
mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły. Kujawsko-pomorska gmina Dobrzyń nad Wisłą 
sąsiaduje bezpośrednio z województwem mazowieckim. Według legendy z Dobrzynia nad Wisłą 
wywodzi się pierwsza studentka – Nawojka.

Ze względu na nadwiślańskie położenie od wielu lat aktywnie uprawianym sportem jest 
windsurfi ng. Na wysokim brzegu Wisły (skarpa wiślana) od kilku lat odbywają się zawody rowe-
rowe MTB.

W nawiązaniu do historii i dobrzyńskich tradycji co roku w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna-
wane są nagrody im. A. A. Kochańskiego (nadwornego matematyka Jana III Sobieskiego pocho-
dzącego z ziemi dobrzyńskiej) dla osób zaangażowanych w promowanie dobrego imienia ziemi 
dobrzyńskiej.

ZARYS DZIEJÓW
Dobrzyń nad Wisłą – pierwsza historyczna wzmianka o grodzie Dobrzyń pochodzi z roku 

1065. Wtedy to Jan Długosz pisze w swoich kronikach, że Bolesław Śmiały w nadaniach dla be-
nedyktynów z Mogilna, zwanych falsyfi katem mogileńskim, wyznacza daninę z zamku dobrzyń-
skiego. Stał tu zamek, ponieważ Długosz pisał: „ex castris et curiis suis regiis Dobrzin”.

W 1222 r. Konrad Mazowiecki w celu obrony swych ziem tworzy w Dobrzyniu zakon rycer-
ski pod nazwą Pruscy Rycerze Chrystusowi – których nazwano wkrótce Braćmi Dobrzyńskimi, 
od miasta które otrzymali w zarząd. Książę kujawsko-mazowiecki osadza ich na zamku, dając 
im wiele korzystnych przywilejów opartych na prawach infl anckich. Rycerze nosili białe płasz-
cze z czerwoną gwiazdą wyhaft owaną na piersiach i czerwonym mieczem. Bracia mieli walczyć 
przeciw Prusom, ale było ich zbyt mało, aby mogli odpierać częste ataki wroga. Latem 1225 roku 
zostają zdziesiątkowani w dwudniowej bitwie z Prusakami pod Brodnicą, nieliczni, którzy prze-
żyli, kryją się w zamku dobrzyńskim. Rycerze nie spełnili pokładanych w nich nadziei, okazali się 
bowiem bezsilni wobec barbarzyńców. Konrad Mazowiecki nie widząc innej możliwości obrony 
zagrożonych ziem, sprowadza do miasta Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny 
Domu Niemieckiego), którzy w niedługim czasie łączą się z Braćmi Dobrzyńskimi i wspólnie za-
garniają Dobrzyń. Niefortunna decyzja Konrada Mazowieckiego ściąga wielkie kłopoty na Pol-
skę, gdyż Krzyżacy długo i agresywnie przypisywali sobie prawo do przejęcia Ziemi Dobrzyńskiej 
jako wiana Dobrzyńców, otrzymanego wcześniej od księcia. Władca, przewidując jednak zamiary 
Krzyżaków, na wzór swoich przodków najeżdża Dobrzyń. W 1235 roku Konrad Mazowiecki odbija 
z rąk Krzyżaków miasto oraz okoliczne ziemie i oddaje w posiadanie swemu synowi Bolesławo-
wi. W tym czasie określa się już Dobrzyń mianem civitas – czyli miasto, co świadczy o uzyskaniu 
praw miejskich. Rozkwit i rozbudowa miasta przypada na okres panowania króla Władysława 
Łokietka. Jednak już w 1329 Dobrzyń ponownie przeżywa najazd Krzyżaków, którzy wspólnie 
z królem czeskim Janem Luksemburskim oblegają miasto. Po kilku latach na mocy traktatu ka-
liskiego (1343) Krzyżacy oddają Dobrzyń Polakom. Przynależność miasta do Polski nie trwała 
jednak długo.

Kolejni władcy Dobrzynia nie przyczyniają się do jego rozwoju, ale zupełnie źle rządził Do-
brzyniem Władysław Opolczyk, lennik tej ziemi, który otrzymał miasto z nadania Ludwika Wę-
gierskiego w zamian za księstwo ruskie. Jego rządy wobec mieszkańców Dobrzynia okazały się 
tak okrutne i tak ciemiężyły mieszkańców, że król Władysław Jagiełło wysłał swych rycerzy, aby 
Opolczyka zmusić do posłuszeństwa i odebrać mu władzę. Ten jednak oprócz tego, że był złym 
władcą, okazał się także zdrajcą. Opolczyk w 1396 sprzedaje Dobrzyń Krzyżakom. Ci okupują 
miasto aż do 1408 roku, do chwili kiedy to Władysław Jagiełło odkupuje miasto. W 1409 roku 
po nieudanych próbach rozdzielenia Polski i Litwy mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wy-
powiada wojnę polskiemu królowi Jagielle. Wojska krzyżackie dowodzone przez Jungingena 
uderzyły z kierunku Brodnicy na Ziemię Dobrzyńską. Spaliły Lipno i Rypin, a kiedy stanęły pod 
Dobrzyniem, starosta dobrzyński nie zgodził się na poddanie miasta. Krzyżacy oblegali zamek 
i zdobyli go szturmem przy użyciu artylerii. Cała załoga zamku została wymordowana, zginęło 
dwunastu synów kasztelana Jakuba Chełmickiego. On sam z kolei został skazany na śmierć i ścię-
ty toporem. Jak możemy wyczytać w kronikach Jana Długosza: „Wielki mistrz starostę zamku 
mieczem ściąć kazał”. Przeżył tylko jeden z synów Chełmickiego Jakub, który zdążył w ostatniej 
chwili uciec z zamku. Mieszkańcy Dobrzynia zostali w większości wymordowani, zamek spalono, 
a miasto złupiono. Niegdyś piękna budowla zaczęła straszyć zniszczonymi murami, aż całkowicie 
zniknęła z powierzchni wzgórza. W uznaniu zasług starosty dobrzyńskiego Władysław Jagiełło 
nadał wójtostwo w dziedziczne posiadanie jego potomkom, a rodzinie Chełmickich nadał część 
gruntów w mieście Dobrzyniu.

Dobrzyń zaczyna ponownie rozwijać się i rozkwitać dopiero po pokoju toruńskim 
w 1466 roku, kiedy to ziemia dobrzyńska zostaje ostatecznie włączona do Polski, co kończy kon-
fl ikty polsko-krzyżackie. Na miejscu zwalisk i gruzów zaczyna powstawać porządne miasto. Roz-
wija się także rzemiosło, szewstwo i garncarstwo.

Na spokojnie i prężnie rozwijające się miasto uderza jednak grom wojen szwedzkich. 
W 1656 r. Szwedzi zniszczyli i ograbili Dobrzyń, a wielu mieszkańców wymordowali. Odtąd woj-
ny, epidemie i pożary często będą nawiedzać miasto. Z ośrodka handlowego Dobrzyń przekształ-
ca się w rolniczy, zmniejsza się także zasięg jego wpływów. Miasto ubożeje, pustoszeje, wylud-
nia się i do swojej świetności już nigdy nie powróci. Nieco lepiej w Dobrzyniu zaczyna się dziać 
w początkach XVII wieku, kiedy to coraz więcej ludzi osiedla się na tym terenie i zaczyna się 
również stopniowa odbudowa miasta. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń dostaje 
się pod zabór pruski. W tym czasie geolodzy odkrywają miejscowe pokłady węgla brunatnego, 
którego zasoby z przerwami eksploatowano jeszcze w roku 1854, starając się m.in. zaspokoić 
potrzeby okolicznej ludności. W miasteczku wyrabiano wówczas również ocet, znajdował się tu 
także browar. W Dobrzyniu działał też zakład produkujący organy kościele.

Po krótkim okresie Księstwa Warszawskiego Dobrzyń wchodzi w skład Królestwa Kongreso-
wego, a po powstaniu listopadowym przeżywa czasy carskiego ucisku. Przedwojenny Dobrzyń 
był ośrodkiem wymiany handlowej całej okolicy. Przeważnie handlowano miejscowymi płodami 
rolnymi i wyrobami domowymi z drewna. W okresie międzywojennym obszar miasteczka za-
mieszkiwało 2/3 ludności polskiej i 1/3 ludności żydowskiej.

ba wykonana jest na desce lipowej na bordowym tle. Matka Boska odziana jest w czerwoną suk-
nię i niebieski płaszcz, a na lewej ręce trzyma małe dzieciątko Jezus. W 1910 roku kościół otrzy-
mał nowe malowidła. Ponownie malowany był w latach 1956-1958, otrzymał wtedy jaśniejsze 
barwy i zostały zachowane niektóre elementy z poprzedniego malowania. Następny remont na-
stąpił w latach 1988-1990. Do świątyni przylegają także zabudowania poklasztorne.

KOŚCIÓŁ MIESZCZAN DOBRZYŃSKICH. Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich, 
pod wezwaniem Świętego Krzyża, znajdują się przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamko-
wą. Był to duży murowany kościół, który posiadał 6 ołtarzy. Po środku świątyni umieszczony był 
duży krzyż, natomiast w głównym ołtarzu murowana dzwonnica, w której znajdowały się dwa 
duże dzwony. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami 
miejskimi, które ukryte były w podziemiach, a dotyczyły m.in. akt licznych przywilejów nadanych 
Dobrzyniowi przez królów, na przykład ten nadany miastu w 1519 roku przez króla Zygmunta I. 
W świątyni spłonęło także 500 mężczyzn, którzy się tam schronili. Około 100 lat później kościół 
odbudowano, jednak 15 kwietnia 1767 roku spłonął w czasie pożaru miasta. Stał zniszczony 
i opustoszały do 1805 roku, kiedy to jego pozostałości, w tym mury, zostały sprzedane. Fragment 
muru na szczęście zachował się i można go podziwiać po dzień dzisiejszy.

GÓRA ZAMKOWA. Stał tu zamek Braci Dobrzyńskich. Niestety w sierpniu 1409 roku zamek 
przeżył oblężenie Krzyżaków. Wezwania do poddania się załoga zamku odrzuciła. W odpowie-
dzi Krzyżacy otoczyli zamek i otworzyli ogień z armat powodujący poważne uszkodzenia w mu-
rach. Po trzydniowej walce Krzyżacy zdobyli twierdzę, mordując całą ludność. Zamek zaś został 
splądrowany i doszczętnie spalony. Zamku już nigdy nie odbudowano, został zbyt mocno znisz-
czony i dlatego nie zachował się ani kawałek tej budowli. Jedynie pod powierzchnią ziemi i na 
zboczach „Góry” można znaleźć resztki murów, zbroje, haki i belki, które również są w dużym 
stopniu zniszczone. Prace archeologiczne prowadzone na tym terenie doprowadziły do licznych 
odkryć przedmiotów z tamtych czasów. Najczęściej spotykano we fragmentach naczynia gliniane 
w postaci garnków, pucharów z ornamentami różnych kultur. Wśród wydobytych przedmiotów 
znalazły się także nożyk żelazny, żelazne skoble, groty, kusze, przedmioty i narzędzia z poroża. 
Obecnie Góra Zamkowa wznosi się bezpośrednio nad rzeką 40 m nad lustrem wody, między 
dwoma głębokimi wąwozami, które oddzielone są od miasta obniżeniem – śladem dawnej fosy. 
W obecnym stanie z Góry Zamkowej została zaledwie 1/3 wzniesienia w porównaniu z czasa-
mi, w których stał tu zamek. Rozciąga się z niej przepiękny widok na Dolinę Wisły. Na szczycie 
„Góry” znajduje się także duży metalowy krzyż, umieszczony w tym miejscu w 1989 roku.

ASTROBAZA – została otwarta i oddana do użytku w dniu 7 grudnia 2011 roku. Jest ona 
jedną z 14 astrobaz, które powstały w województwie kujawsko-pomorskim, z inicjatywy Samo-
rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki w pełni wyposażonym obiektom astrono-
micznym uczniowie, ale również wszyscy, którzy interesują się „gwiazdami”, mogą obserwować 
nie tylko bliskie obiekty układu słonecznego, ale również te, które znajdują się miliony lat świetl-
nych od Ziemi. Jeśli chodzi o sam budynek, to obserwatorium ma typowy kształt dla tego typu 
obiektów – powstał na planie koła o średnicy około 10 metrów. Astrobaza posiada trzy kondy-

gnacje. Na pierwszej znajduje się sterownia ze stanowiskiem komputerowym, toaleta oraz ma-
gazynek. Drugą część obserwatorium stanowi platf orma teleskopu z kopułą. Kopuła obserwato-
rium o średnicy czterech metrów jest w pełni zautomatyzowana – to daje możliwość podążania 
za teleskopem oraz zdalnego zamykania i otwierania. Z kolei trzeci poziom stanowi taras obser-
wacyjny. Astrobaza wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt obserwacyjny służący do pro-
wadzenia obserwacji różnego rodzaju obiektów astronomicznych występujących na niebie. Po-
nadto astrobaza wyposażona jest w lornetkę, dodatkowe okulary i fi ltry, astronomiczne kamery 
CCD, a także aparaty fotografi czne Canon oraz sprzęt komputerowy sterujący teleskopem.

CHALIN – miejscowość położona nad Jeziorem Chalińskim, które zajmuje powierzchnię 
około 124 ha. W 2004 roku w jego wschodniej części wybudowano pomost. To idealne miejsce 
do zażywania spacerów w spokojnej okolicy, ale także do wędkowania. W pobliskim Popowie (2 
km od Chalina) urodził się przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Wałęsa. To właśnie w Chalinie, który leży 7 km od Dobrzynia 
nad Wisłą, ukończył szkołę podstawową. Z ziemią dobrzyńską łączą się zatem młodzieńcze lata 
byłego Prezydenta RP. Chalin to jedna z najstarszych osad na ziemi dobrzyńskiej. W 1825 roku 
Sylwester Chełmicki, właściciel majątku Chalin, wybudował drewniany dwór w stylu klasycyzmu 
wiejskiego. W otoczeniu dworu zachował się częściowo dawny park dworski.

DYBLIN – leży 5 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. Mieści się tu dwór zbudo-
wany w pierwszej połowie XIX wieku w stylu późnoklasycystycznym. Dwór położony jest w cen-
tralnym miejscu założenia dworsko-parkowego, które zajmuje aż 11 ha. Klasycystyczna forma 
zachowała się w postaci reprezentacyjnej fasady północnej z czterema kolumnami dźwigającymi 
trójkątny, ścięty szczyt. Kolumnada frontowa leży na osi, którą stanowi wydłużona aleja dojazdo-
wa w zwartym szpalerze drzew. W 1967 roku dwór został zaadaptowany na szkołę podstawową. 
Wokół dworu zachowały się resztki parku z kilkusetletnimi dębami.

GROCHOWALSK – wieś ta leży około 8 km na północny zachód od Dobrzynia nad Wisłą. 
W jej centralnym miejscu znajduję się drewniany kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 
W XIX wieku spisano w oparciu o głoszoną tradycję, że świątynię postawił Wojciech Grochowal-
ski z Grochowalska, po klęskach wojny północnej, w 1707 roku. Inni historycy z kolei, opierając 
się na napisie znajdującym się na belce tęczowej wewnątrz kościoła, sądzą, że powstał on do-
piero w 1784 roku. Kościół pierwotnie stał w innym miejscu, za wsią, gdzie obecnie znajduje się 
cmentarz. W 1875 roku przesunięto go w centralne miejsce, w którym pozostał do dziś. Podczas 
przenosin kościoła oderwała się część od głównych drzwi, dlatego świątynia jest nieco krótsza od 
pierwotnie wybudowanej. Kościół wykonany jest z drewna, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony 
z bali modrzewiowych. Ołtarz z późnego baroku przywieziony został z pobliskiego Mokowa. Zdo-
bią go pochodzące z XVIII wieku rzeźby św. Antoniego i św. Jana Ewangelisty. W kościele można 
zobaczyć obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także zabytkowy obraz 
z XIX wieku przedstawiający ucieczkę Świętej Rodziny z Egiptu.

PŁOMIANY – wieś leży 4 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą. Znajduje się tutaj dzie-
więtnastowieczny dwór murowany z cegły w stylu klasycystycznym z frontem zwróconym ku 
zachodowi. W tym samym czasie co dwór powstał także park o bogatym drzewostanie liścia-

stym i iglastym. W otoczeniu dworu istniały zabudowania folwarczne: czworaki, obory, stajnie, 
chlewnie, kuźnia, suszarnie i spichlerze. Ze wszystkich zabudowań oprócz dworu przetrwał także 
spichlerz.

KOŚCIÓŁ W MOKOWIE – w oddalonym od Dobrzynia nad Wisłą o około 6 km Mokowie znaj-
duje się kościół parafi alny pw. Świętej Trójcy z 1938 roku. Wcześniej w miejscu tym stał drew-
niany kościół z 1699 roku, który został spalony w 1915 roku. W obecnej świątyni na szczególną 
uwagę zasługuje obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przywieziony z Wołynia. Jest on ma-
lowany na desce i został koronowany przez papieża Leona XIII. Obraz skrywa pewną ciekawost-
kę, a mianowicie w tle obrazu znajduje się wypisany minuskułą renesansową tekst „Bogurodzi-
cy”. Innym interesującym elementem świątyni jest ambona, która wykonana jest na wzór łodzi, 
z przymocowaną do niej kotwicą. Znajdują się tutaj również przepiękne witraże.

DOBRZYŃSKIE CENTRUM SPORTU I TURYSTYKI
Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki zlokalizowane jest przy ulicy Licealnej 1a w Dobrzy-

niu nad Wisłą. Jest to obiekt wielofunkcyjny, przystosowany do organizowania imprez sportowo-
-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych. Obiekt położony jest blisko Doliny Wisły.

DCSiT posiada pełnowymiarową halę z boiskami do gier zespołowych, pokoje noclegowe, 
siłownię, saunę, mały gabinet odnowy, boisko wielofunkcyjne zewnętrzne, boisko piłkarskie, bar 
z wyżywieniem dla grup sportowych uczestniczących w zgrupowaniach. Hala przystosowana jest 
również dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki umożliwia organizację obozów treningowych 
w sportach indywidualnych i grach zespołowych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych 
i turnusów turystyki rowerowej (możliwość wypożyczenia rowerów). 
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Punkt kasowy w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Stodólna 16 (obok sklepu Lewiatan)
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
tel. 54 253 04 28 Mamy tu

wszystko...
Płatności mobilne też

L

 601 233 108

GRA    AK

Lubraniec Parcele 5A
Lubanie GOK, w każdą środę godz. 16
Włocławek, ul. Rysia 5

KURSY PRAWA JAZDY
KAT: AM, A1, A2, A, B,

B+E, C, C+E, D, T

SKUP ZŁOMU
ul. Polna 8
SZPETAL GÓRNY

� 661 044 189

„Wasz dom”

Grochowalsk 68/c
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
e-mail: mariuszn2303@gmail.com

✆ 604 283 307
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

�  zor_ro@op.pl    �  kamieniarstwo małaczewski

Sławomir Małaczewski
87-610 Dobrzyń n. Wisłą
ul. Zamkowa 10

tel. 691 983 580

�  wyroby z kamienia
�  cięcie i polerowanie kamienia naturalnego
�  nagrobki
�  blaty kuchenne
�  parapety
�  schody
�  kominki

NAGROBKI GRANITOWE
KAMIENIARSTWO

�  782 649 021     �  721 028 139
Szpiegowo 19a  � /Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk

bratki, stokrotki, prymulki
rośliny balkonowe i rabatowe

byliny i trawy
wrzosy, wrzośce

chryzantemy
drzewa i krzewy

SZKÓŁKA ROŚLIN SZKÓŁKA ROŚLIN 
OZDOBNYCHOZDOBNYCH ABRAMCZUKABRAMCZUK
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Drodzy Rodzice! 
Wasze Dziecko w naszym 

przedszkolu pozna wielu przyjaciół, 
będzie kreatywne, poszerzy horyzonty 

i z naszą pomocą łatwiej wkroczy 
w kolejny etap życia.

CZA
S BEZTROSKO PŁYNIE CZA
S BEZTROSKO PŁYNIE

W ZIE
LONEJ KRAINIE W ZIE
LONEJ KRAINIE

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ZIELONA KRAINA
Krojczyn 19A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
�  a.szczepanska@zielonakraina.edu.pl
�  Zielona-Kraina-Niepubliczne-Przedszkole-w-Krojczynie-357026224473034

✆ 516 168 029 
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Po klęsce wrześniowej w 1939 roku Dobrzyń nad Wisłą znalazł się w III Rzeszy. Rządy Hitlera 
rozpoczęły się w miasteczku od wywiezienia około 1000 Żydów, systematycznego wyburzania 
parterowych domów żydowskich i przebudowy rynku.

Mimo nieustannych represji i ofi ar miasteczko trwało w polskości i oporze. Wolność nade-
szła 22 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolił oddział Armii Czerwonej. Po okresie okupacji mia-
steczko początkowo pogrążyło się w stagnacji.

Miejscowa ludność emigrowała na Ziemie Zachodnie i Północne. Dopiero po roku 1956 na-
stąpiło ożywienie gospodarcze. Powstały nowe bloki mieszkalne na tzw. Nowym Mieście oraz 
szereg domów jednorodzinnych.

Obecnie Dobrzyń nad Wisłą jest gminą miejsko-wiejską. Jej powierzchnia wynosi 115 km2. 
W skład gminy wchodzi 30 miejscowości tworzących 24 sołectwa.

Atrakcyjność miasta podnosi jego położenie nad Zalewem Włocławskim. Wisła na wyso-
kości Dobrzynia nad Wisłą tworzy ogromny zbiornik wodny – Zalew Włocławski o powierzchni 
70,5 km2. Ma on szerokość około 3 km. Jest długi na 43 km. Jego głębokość miejscami dochodzi 
do 10 m. Jest to wspaniałe miejsce dla wodniaków i do uprawiania sportów wodnych, w tym 
żeglarstwa, windsurfi ngu i kajakarstwa. Po drugiej stronie Wisły rozciąga się Gostynińsko-Wło-
cławski Park Krajobrazowy z ogromną różnorodnością fl ory i fauny. Dobrzyń nad Wisłą i okolice 
to doskonałe miejsce dla zapalonych wędkarzy. W okolicach miasta jest wiele ciekawych i zróż-
nicowanych miejsc i pagórków oraz alejek, które mogą być wspaniałą atrakcją dla amatorów 
dwóch kółek, w tym pasjonatów MTB, a także wędrówek pieszych.

CO WARTO ZOBACZYĆ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ I OKOLICACH
KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI, A NASTĘPNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Został wzniesio-

ny w latach 1279-1316. Jego budowę rozpoczął Konrad Mazowiecki, a dokończył jego syn Zie-
mowit w 1316 roku. Tak jak i cały Dobrzyń nad Wisłą jego dzieje i zniszczenia łączą się z histo-
rycznymi zawieruchami. W 1323 roku nie oszczędzili go Litwini, kiedy to wybuchł tu pożar. Po 
tym pożarze kościół długo był odbudowywany, z racji licznych napadów pogańskich. Świątynię 
odbudowano w 1395 roku. Jednak ponownie dosięgły ją pożary: w 1409 roku podczas napadu 
Krzyżaków oraz w 1892 roku. Po długiej odbudowie w 1635 roku biskup Stanisław Starzewski 
konsekrował kościół, nadając mu tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po spaleniu 
w 1892 roku kościół odbudowano dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Pawła Pióro. 
W czasie I wojny światowej 
w 1915 roku świątynia ucierpiała 
od pocisków armatnich, z kolei 
podczas II wojny światowej ko-
ściół zamieniony został na ma-
gazyn. Wnętrze świątyni utrzy-
mane jest w stylu barokowym, 
natomiast zachodnia fasada po-
zostaje w stylu neoromańskim. 
W kaplicy bocznej znajduje się 
ołtarz z obrazem św. Walente-
go z nieistniejącego już kościoła 
św. Stanisława mieszczącego 
się pierwotnie przy ulicy Płoc-
kiej. Od 1918 roku w kościele 
są cztery ołtarze, wcześniej było 
ich aż sześć. Ołtarz główny sięga-
jący aż do sufi tu wykonany jest 
z drewna dębowego. Pochodzi 
on z kościoła Ojców Kapucynów 
z Zakroczymia, który został za-
mknięty w 1892 roku. W nawie 
ołtarzowej umieszczony jest ob-
raz Matki Bożej Wniebowziętej, 
a nad nim obraz z wizerunkiem 
Trójcy Świętej. W stylu ołtarza 
głównego (również drewniane-
go) wykonane są dwa ołtarze 
boczne. Jeden poświęcony jest 
św. Barbarze. Ołtarz po drugiej 
stronie poświęcony jest Matce 
Boskiej Różańcowej. Płaskorzeź-
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OFERUJEMY:
• pokoje gościnne
• plac zabaw
• ogródki grillowe
• catering

Grochowalsk 52
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

e-mail: weselnydom@wp.pl

✆ 600 870 310

ORGANIZUJEMY:
• wesela
• chrzty
• komunie
• jubileusze
• imprezy � rmowe
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