
Krótki zarys historyczny Kościoła w Dąbrowie 

Dąbrowa stara nazwa Dombrova, wieś położona na pograniczu 
pojezierza gnieźnieńskiego oraz Pałuk. Entymologia nazwy pochodzi 
od dębu, tj. lasu dębowego zwanego niegdyś Dąbrową, których w 
tych rejonach było bardzo dużo. Pierwsza wzmianka o naszej 
miejscowości pochodzi z 1357 roku, w której mowa o własności wsi 
przez rodzinę Nałęczów z Chomiąży. W 1521 roku Arcybiskup 
gnieźnieński Jan Łaski w dziele „Liber beneficjorum” wymienia 
Dombrovę jako wieś należącą do parafii Parlin, jest to pierwsza 
wzmianka o naszej miejscowości w kręgach kościelnych. 

Od drugiej polowy XVI wieku na te tereny przybywają osadnicy 
olendrescy, to mieszkańcy dzisiejszej Holandii i Fryzji, osadnicy 
olenderscy uciekali z tamtej części Europy na te tereny w związku z 
prześladowaniami religijnymi oraz licznymi wojnami. Potop 
szwedzki w latach 1655-1660 jest dla tych terenów okresem 
tragicznym, ogromne zniszczenia dokonane przez Szwedów, bardzo 
drastyczne zmniejszenie populacji o około 30%, zniszczenie dużej 
ilości zabudowań wiejskich, kościołów, klasztorów, to stagnacja na 
wiele dziesięcioleci we wszystkich przejawach życia gospodarczego.  

Następnie trzy rozbiory Polski w latach 1772 – 1795, dokonują 
dalszej dewastacji nie tylko gospodarczej ale także demograficznej.  

W 1835 roku ulega spaleniu drewniany kościół należący do 
wspólnoty ewangelickiej, na jego miejsce w 1844 roku zostaje 
pobudowany kościół ewangelicko-augsburski. Informacja to 
zachowała się do dzisiaj na srebrnym kielichu znajdującym się w 
kościele w Dąbrowie o następującej treści: - Nowo wybudowany w 
1844 roku kościół w Dąbrowie ufundowany przez Paula Hegewanna 
z Sędowa) („Der in Jahre 1844 neu erbauten ewangelii. Kirchen in 

Dobrowa von Paul Hegewann zu Sendowo”). 

Podczas Zaborów właścicielem Dąbrowy był Polak o nazwisku 
Cywilkowski. Od 1818 roku Cywilkowski był pierwszym Starostą 
Powiatu Mogileńskiego, były radca prefektury. W tym okresie 
Dąbrowa należała do powiatu mogileńskiego, który to przez długi 
okres należał do najmniej zniemczonych ziem w rejencji bydgoskiej. 
Odsetek ludności polskiej był tu bardzo wysoki, aż do połowy XIX 
wieku przekraczał znacznie 80%. Od 1877 roku miejscowość 
Dąbrowa nosi nazwę Kaisersfelde (Cesarskie pole). W tym okresie 
dochodzi do ogromnej germanizacji tych ziem.  

W 1880 roku Dąbrowę zamieszkiwało 49 Polaków i 216 
Niemców. W Dąbrowie zostaje osiedlonych coraz to więcej ludności 
niemieckiej.  



W latach 1853- 1857 powstała brukowana droga Bydgoszcz – 
Wylatowo. 

19 września 1912 roku zostaje oddany do użytku nowy kościół 
wybudowany przez protestantów niemieckich, którzy od momentu 
rozbiorów stanowili większość mieszkańców zamieszkujących te 
tereny. Kościół jest budowlą murowaną z czerwonej cegły, 
jednonawową, posiada wieżę z zegarem (odnowiona w 2012 r.) oraz 
balkon wewnątrz kościoła. Pierwotnie na wieży kościelnej wisiały 3 
dzwony, do dnia dzisiejszego pozostał tylko jeden dzwon (średni o 
wadze około 116 kg), pozostałe dwa dzwony w okresie II wojny 
światowej  zostały zabrane przez hitlerowców i wykorzystane w 
przemyśle zbrojeniowym. We wnętrzu kościoła znajduje się obraz 
Chrystusa Siewcy z początku XX w. (odnowiony w 2014 r.) oraz 
organy piszczałkowe 19 głosowe. Po II wojnie światowej kościół 
protestancki został przekazany do użytkowania przez Parafię 
Rzymski- Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Parlinie. Na mocy 
dekretu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie z dnia 12. 01. 1946 roku 
poświęcenia świątyni dokonał ks. Józef Michalski w obecności 
dziekana dekanatu żnińskiego ks. Mrugasa, starosty mogileńskiego 
p. Gabisia oraz licznie zgromadzonych parafian. Od tego okresu 
kościół w Dąbrowie jest kościołem pomocniczym parafii w Parlinie.  

Z dniem 1 sierpnia 1967 roku dekretem Num. 4456/67/PR 
Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i 
Warszawskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego zostaje utworzony 
samodzielny ośrodek duszpasterski przy kościele pod wezwaniem 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrowie, do której 
należą następujące miejscowości: Dąbrowa, Sędowo, Sucharzewo 
(szosa do toru kolejowego), Parlin (zabudowania w kierunku Parlina, 
do pałacu „Wypnia” wyłącznie i do domu p. Popielarz wyłącznie).  

Od tego momentu we wszystkich aktach prawno-kościelnych, 
Duszpasterz, będzie używać określenia „Kościół pw. NMP Królowej 
Polski w Dąbrowie (Eccelesia sub litulo B.M.V. Reginea Poloniae in 
Dąbrowa, Archidioecesis Gnesnesis).  

Pierwszym proboszczem parafii w Dąbrowie był ks. Jerzy 
Kowalski, powołany został dekretem nr 5374/67/PR z dniem 15 
sierpnia 1967 roku przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Prymasa 
Polski. Funkcje proboszcza pełnił do 2002 r.  

W dniu 3 maja 1968 roku Pani Marianna Daszkiewicz 
ofiarowała swój dom wraz z działką (0,31 ha), który od tego 
momentu nowemu proboszczowi służył jako plebania. W 1994 roku 
zostaje oddana do użytku nowa plebania, inicjatorem budowy jest 
ówczesny proboszcz Jarzy Kowalski. 



 
Po śmierci ks. Jerzego Kowalskiego kolejnym proboszczem był 

ks. Marek Chmara w latach 2002-2009. Od 24 czerwca 2009 roku 
proboszczem naszej parafii jest ks. Mirosław Kaczmarek. 

 
Opracowane przez: Józefa Janickiego 

 
Krótka historia od powstania Parafii  
 
17.06. – 13.07. 1967 r.  
Po 55 latach od chwili wybudowania (1912 r.) przeprowadziłem (ks. 
Henryk Brandt) przełożenie dachu na kościele w Dąbrowie, które 
wykonał p. Leon Rybicki, mistrz dekarski z Wągrówca. Od 17.06 do 
13.07. pracowało 4 fachowców - kronika parafii Parlin prowadzona 
od 1954 roku – pisownia oryginalna 
 
cytowane fragmenty pochodzą z kroniki Parafii Dąbrowa 
prowadzonej od 1.08.1967 roku – pisownia oryginalna  
 
26.06.1967 r. 
Mieszkanie duszpasterza  
Przez 2 tygodnie ks. Jerzy Kowalski mieszkał u p. Maciejewiczów, a 
od 12 lipca u p. Bodzianych, którzy oddali do dyspozycji  2 pokoje 
na piętrze. Rodzina p. Bodzianych liczyła wówczas 6 osób tj. 
małżonkowie oraz 4 dzieci. 
 
27.08.67.  
niedziela XV po zesłaniu Ducha Świętego – poświęcenie wieńców 
żniwnych (dożynki) 
W czasie sumy o godz. 11 odprawiono nabożeństwo dziękczynne. 
Wieniec żniwny przyniosła tylko jedna wioska Dąbrowa. Z wieńcem 
stało trzech młodzieńców. 
 
24.12.1967 r. 
Boże Narodzenie 
Wierni bardzo przeżyli uroczystości Pasterki Bożego Narodzenia. 
Sami chętnie przygotowali żłobek i choinki na tę uroczystość. W 
czasie pasterki przystąpiło do komunii św. 122 osób, a przez dwa 
dni świąt 235 osób. 
 
21.03. 1968 r.(czwartek) 
Rada Kościelna 



Ks. Prałat Dobromir Ziaraniak, Dziekan dekanatu Mogileńskiego, 
odebrał przysięgę i wprowadził w urzędowanie  członków Rady 
Kościelnej przy kościele NMP Królowej Polski w Dąbrowie. 
Członkami Rady Kościelnej zostali mianowani przez Kurię 
Metropolitalną w Gnieźnie pismem z dnia 7.03.1968 r. l.dz. 
1332/68/Mt następujący Panowie na okres 6 lat: 

1. Mieczysław Domagalski z Dąbrowy 
2. Stanisław Hacz z Dąbrowy, 
3. Marian Kośmicki z Dąbrowy, 

oraz na okres 3 lat 
4. Józef Cieślicki z Sucharzewa, 
5. Augustyn Tylman z Szubinka, 
6. Florian Rosiński z Sędowa, 
7. Zbigniew Jasiński z Sędówka 

Jest to pierwsza Rada Kościelna Ośrodka Duszpasterskiego w 
Dąbrowie. Ks. Prałat w pięknych i jasnych słowach wytłumaczył 
godność i obowiązki Rady Kościelnej. 
Podziękował miejscowy duszpasterz za przewodniczenie, 
podkreślając, że dla kościoła św. w Dąbrowie jest to moment 
historyczny, ponieważ zapoczątkowujemy – użył porównania : 
Chrzest Mieszka I – już 1000 lat wspaniałego chrześcijaństwa, my 
też musimy stworzyć wspaniały fundament na II Tysiąclecie 
Chrześcijaństwa. 
 
23 – 27. 04. 1968 r. 
Instalacja elektryczna 
W dniach od 23 do 27 kwietnia br. przeprowadzono instalację 
elektryczną pod tynk. Wykonywali 2 panowie z Inowrocławia. 
Pomagali rowki wykuwać sumiennie: Koralewski Stanisław, 
Grochowiak Jan, Kośmicki Ryszard, Madajewski Mieczysław, 
Filipiak Zbigniew, Konopiński Edmund, Kurtyka Michał, Kubisztal 
Tadeusz, Dojs Józef, Sitarz Antoni, Kurek Jan, Madajewski 
Jarosław, Domagalski Władysław, Mikulski Florian, PGR 
 
26. 04 – 12.06. 1968 r. 
Malowanie kościoła 
Od piątku 26,kwietnia rozpoczęto malowanie kościoła, który był 
malowany ostatnio kiedy był oddany do użytku 19.09.1912 r. jako 
nowy przez protestantów. Wykonawca jest p. mgr Henryk Domurat 
z Poznania, konserwator zabytków i entolog. W jego ekipie pracują 
panowie Kamińscy Hieronim (ojciec) i Wiesław (syn) z Ciechanowa. 
Rusztowanie dostarczyli sami gospodarze, podobnie i deski. Wierni 
służyli pomocą bardzo ofiarnie. Wszyscy byli zainteresowani, nie 



tylko młodzież, ale nawet dzieci pragnęły dać swój wkład. Panowie 
Kamińscy mieszkali przez cały czas u p. Danuty i Franciszka 
Zbieranków. Kolejne rodziny przynosiły obiady, śniadania i kolacje. 
 
13.06.1968 r. 
Boże Ciało 
Ponieważ Wydział Spraw Wewnętrznych nie zezwolił odbycia 
procesji Bożego Ciała przez wioskę, odbyła się wokół kościoła i alei. 
Pogoda wspaniała, słonecznie. Pobudowali wierni 4 ołtarze, Sędowo, 
Dąbrowa, Sędówko i Szubinek, Sucharzewo. 
 
07. 07. 1968 r. 
I Komunia Święta 
Po raz pierwszy w Dąbrowie wierni przeżywali uroczystość I Komunii 
Świętej. Przystąpiło 28 dzieci. 
 
07.08.1968 r. 
Wizytacja kanoniczna w naszym kościele przeprowadzona przez 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego i 
Warszawskiego Prymasa Polski 
 
07. – 15. 06. 1969 r. 
Misje Święte 
Trwały od 7 do 15 czerwca br. Ostatni raz były 20 lat temu. Nauki 
misyjne głosili ojcowie z zakonu Redemptorystów: o. Józef Roman i 
o. Józef Cygan, obaj z Torunia. Frekwencja wiernych była bardzo 
liczna. Na zakończenie misji parafialnych poświęcono nowy krzyż 
misyjny i został umieszczony przy kościele. Przez cały czas trwania 
misji rozdano 3.759 komunii św.  
 
13, 11. 1969 r. 
Odpust parafialny św. Stanisława Kostki 
Stolica apostolska przyznała łaskawe obok głównego patrona tzn. 
N.M.P. Królowej Polski, drugiego patrona dla kościoła 
Dąbrowieckiego – św. Stanisława Kostkę (13 listopada). 
Uroczystości odpustowe odbyły się (ipsa die) -   . ume odpustowa 
odprawił o godz. 19 ks. Proboszcz Ireneusz Steinborn z Niestronna, 
a kazanie wygłosił ks. mgr Włodzimierz Kowal z Bydgoszczy. 
 
30. 10. 1970 r. 
Odmowa Wydziału do Spraw Wyznań uznania ośrodka 
duszpasterskiego w Dąbrowie. 
 



28. 08. 1978 r. 
Nawiedzenie naszej parafii przez obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej w obecności księdza Biskupa Jana Czerniaka 
14. 10. 1979 r. 
Poświęcenie cmentarza grzebalnego w Dąbrowie przez księdza 
Biskupa Jana Michalskiego. 
 
05.07. 1985 r. 
Notarialne przekazanie działki pod budowę domu katechetyczno-
mieszkalnego obok naszego kościoła na Alei Lipowej. 
 
Maj 1987  
Rozpoczęcie wykopów pod budowę plebani.  
Prace wykończeniowe zakończono pod koniec 1993 roku. 
 
12. 06. 1994 r. 
Poświęcenie domu katechetycznego przez księdza Biskupa Henryka 
Muszyńskiego 
 
16. 04. 2002 r. 
Pogrzeb Ks. Jerzego Kowalskiego (zm. 12.04.2002 r.) w 70 roku 
życia, 44 kapłaństwa i 35 posługiwania w naszej wspólnocie 
parafialnej. 
 
 
06. 06. 2002 r.  
Dekret Ks. Arcybiskupa powołujący z dniem 25. 06. 2002 r. ks. 
Marka Chmarę na nowego proboszcza parafii N.M.P. Królowej Polski 
w Dąbrowie. 
 
24. czerwca 2009 r. 
Dekret Ks. Arcybiskupa powołujący z dniem 24 czerwca 2009 roku 
ks. Mirosława Kaczmarka na nowego proboszcza parafii N.M.P. 
Królowej Polski w Dąbrowie.  
 


