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Idea stworzenia regionalnego muzeum w Rypinie powstała na początku 

lat sześćdziesiątych. Była reakcją społeczeństwa świadomego swych 

korzeni i tożsamości, rozentuzjazmowanego przygotowaniami do 

obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Olbrzymie znaczenie w wyborze 

siedziby dla muzeum miała historia budynku. Obiekt zajmowany przez 

muzeum początkami swymi sięga 1895 roku, kiedy został oddany do 

użytku jako budynek administracji rosyjskiej. W latach I wojny światowej 

służył jako lazaret. Natomiast po odzyskaniu niepodległości przekazano 

budynek Policji Państwowej. Najczarniejszy okres w historii budynku 

przypada na jesień 1939 roku, gdy okupant hitlerowski posadowił w 

budynku Gestapo i Selbstschutz. Piwnice „Domu Kaźni” stały się miejscem 

męczeńskiej śmierci ziemian, inteligencji, księży, chłopów i Żydów – razem 

około 2000 osób. Dramat jaki rozegrał się w „Piwnicach Domu Kaźni” – 

nazwanego tak już po wojnie – stał się determinantem do upamiętnienia 

tego miejsca. Działania Edwarda Koźmińskiego, Romana Piotrowskiego i 

członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Rypińskiej doprowadziły 8 maja 

1968 roku do utworzenia Regionalnej Izby Pamięci Narodowej – 

prezentującej dwie ekspozycje martyrologiczną i archeologiczną. 

Olbrzymie zainteresowanie Izbą Pamięci zaowocowało w 1975 roku 

przekazaniem dodatkowych sal na parterze budynku pod ekspozycje 

muzealne. Następnie, w 1976 roku Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 

Włocławku zagwarantowały poparcie i pomoc przy realizacji powołania 

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Po czterech  

latach remontu 22 lipca 1980 roku uruchomiono  

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej jako filię muzeum          

 z Włocławka. W okresie od 1980 do 2002 roku  

muzeum prowadziło szeroko zakrojoną  

działalność merytoryczną, na którą składały się  

liczne wystawy, sympozja naukowe, konferencje.  

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej prowadziło wówczas  

działalność wydawniczą, na co dowodem są  

publikacje wysoko oceniane w kręgach naukowych.             

Z działalności oświatowej warto wspomnieć setki  

lekcji muzealnych, spotkań z młodzieżą, kołami  

zainteresowań. Ze względu na potrzebę przeprowadzenia gruntownego 

remontu zawieszono działalność merytoryczną na lata 2002-2007.  

( Art. Ze strony www. MZD Rypin) 

 

Konferencja pt. ,,Stopień Wodny Siarzewo” 

Bobrowniki, 20.07.2020r 

zorganizowana  przez  WP, SGZD i Gminę Bobrowniki 

 

 

Obchody 100 - lecia  Cudu nad Wisłą 
na Ziemi Dobrzyńskiej  1920-2020 

40 lat działalności Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie  

w dokumentowaniu historii naszej Małej Ojczyzny Z D. 

Uroczystość  przy  pomniku  
porucznika MW  Jerzego 

Pieszkańskiego   w Mikorzynie 
poległego obrońcy Wisły z udziałem 
przedstawicieli  samorządowców z 

Ziemi Dobrzyńskiej i gości- 
14.08.2020r 

 

W dniu 16.08.2020r. odbyła  

się inscenizacja  obrony 

Dworem w Ugoszczu z 1920 

roku  z jego bohaterem 

Antonim  Borzewskim 

W Nadrożu przy Zespole Szkół w 

dniu 16.08.2020r odbyła się 

patriotyczna uroczystość 

odsłonięcia pomnika bohaterom  

Ziemi Dobrzyńskiej  z udziałem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jana Krzysztofa Ardanowskiego 

zorganizowana przez DTN i 

Starostę Rypińskiego. 

 



I Rajd Rowerowy po Ziemie Dobrzyńskiej 

 

11.07.2020 r. - XVII Rajd Rowerowy po Ziemie Dobrzyńskiej 

Dobrzyń nad Wisłą – Mochowo – Dobrzyń nad Wisłąnad 

 

 

 

22.07.2020 r. - W Dobrzyniu nad Wisłą odbyło się walne zebranie Nadwiślańskiej   

Organizacji Turystcznej  z Torunia z udziałem naszego delegata. 

 

 

25.07.2020 r. - Dobrzyński Spływ Kajakowy na trasie Brodnica - Lamkowizna - Kupno 

 

 

13-16.08.2020 r. - Festiwal Wisły 2020  Włocławek – Bobrowniki – Toruń  

 

 

 

15.08.2020 r. - Dożynki Gminne – Parafialne w Dobrzyniu nad Wisłą 

 

 

19.08.2020 r. -  Posiedzenie Rady i Zarządu SGZD  w Obrowie 

 

 

 

 
 

Wydarzenia z ostatnich miesięcy 

 

Walne zebranie sprawozdawcze Zgromadzenia SGZD za 

2020 rok planujemy na miesiąc marzec 2021 r. 

w formie możliwej do wykonania  

(tradycyjnie, korespondencyjnie lub zdalnie) 

ZAPRASZAMY NA 

 

1. Wirtualne  wycieczki po Ziemi 

Dobrzyńskiej np. Muzeum Ziemi 

Dobrzyńskiej w Rypinie, Ośrodek 

Chopinowski w Szafarni 

2. Posiedzenie Zarząd SGZD  

– 08.12.2020 r. w Dobrzyniu nad Wisłą 

3. XXV Konferencję historyczną –  

 do Czernikowa w 2021 r. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 

 

Ze względu na Covid 19 zapraszamy         

na IV Kongres Dobrzynian w 2021 roku 


