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Ołtarz świętej Barbary w kościele św. Wojciecha w Złotorii. 
Świadectwo historycznych związków osady z rzeką



  

ZŁOTORIA – 728 km Wisły; wieś, usytuowana przy ujściu Drwęcy do Wisły                                         
(ponad 2000 mieszkańców). 

Gród pograniczny książąt mazowieckich; w XIV w. powstał tu murowany zamek

1242  - wzmiankowana jako własność i parafia biskupstwa włocławskiego z kościołem                              
pw. św. Wojciecha

po 1410 – podział wsi; prawobrzeżna część (znajdujący się w państwie krzyżackim Kaszczorek) 
pozostaje własnością biskupią, lewobrzeżna (dzisiejsza Złotoria) staje się siedzibą starostwa

Parafia założona w średniowieczu, do 1814 r. należała do diecezji włocławskiej, w latach 1814-1820 do 
diecezji płockiej, następnie chełmińskiej, od 1992 w diecezji toruńskiej.  

Złotoria



  

Tradycje flisackie Złotorii
Komora celna na drewno spławiane Drwęcą istniała tu już w średniowieczu.

Wśród mieszkańców wsi, obok uprawiających ziemię rolników, najliczniejszą grupę 
stanowili wodniacy -  flisacy, rybacy, szyprowie i pracownicy żeglugi śródlądowej.

Ostatni spław drewna Drwęcą miał miejsce w 1968 r.
Ostatnich flisaków i rybaków można było tu spotkać jeszcze w latach 90. XX wieku.



  

Na taką strukturę zawodową ludności miało wpływ  nadrzeczne położenie Złotorii: 
bezpośrednie sąsiedztwo z Wisłą, główną arterią wodną kraju oraz połączenie – poprzez Drwęcę 
– z kompleksem lasów Pojezierza Brodnickiego.



  

Czynniki geograficzno-przyrodnicze zdeterminowały także zasięg najbliższych regionów 
historyczno-etnograficznych. Drwęca stanowi tu granicę między ziemią dobrzyńską a ziemią 
chełmińską, a Wisła oddziela je od Kujaw. Na Drwęcy opierały się dawniej również granice 
państwowe. Obecnie przebiega tędy granica między Złotorią a Kaszczorkiem, który  jest dzielnicą 
Torunia.



  

Tradycje flisackie Złotorii łączą się zatem z historią spławu, zarówno na Drwęcy (spław 
lokalny, krótkodystansowy), jak i na Wiśle (spław międzynarodowy, długodystansowy).

Jednym z ważniejszych śladów tej wodniackiej przeszłości jest ołtarz św. Barbary          
w miejscowym kościele pw. św. Wojciecha.



  

Obecny kościół to wymurowana z cegły świątynia, wzniesiona w 1906 r. w stylu neogotyckim. 
Zastąpiła ona wcześniejszy kościół drewniany, wielokrotnie niszczony i odbudowywany.

Jego początki wiążą się z legendą o przybyciu tu św. Wojciecha, który przed wyruszeniem       
do Prus, miał erygować kościół w Złotorii. 



  

Na przestrzeni wieków kościół w Złotorii był kościołem filialnym parafii w Dobrzejewicach 
i w Kaszczorku. Samodzielność administracyjną uzyskał dopiero w roku 1979.
W latach 70. i 80. XX w. w Złotorii żyli jeszcze dawni rybacy i flisacy,  stąd święto 
Barbórkowe oraz uroczystości kościelne 4 grudnia, miały wtedy charakter rybacki. Dopiero 
w ostatniej dekadzie XX stulecia dzień św. Barbary zatracił swoje wodniackie akcenty.  



  

Wyposażenie świątyni tylko częściowo pochodzi z dawnego, drewnianego kościoła. 

Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który jeszcze w XIX wieku 
przeniesiono z kościoła św. Mikołaja w Toruniu, to dzieło późnego renesansu i baroku.



  

Z dwóch stron prezbiterium znajdują się ołtarze boczne: św. Barbary (po lewej) i Przemienienia 
Pańskiego (po prawej). Wykonano je w 1910 r. specjalnie dla potrzeb nowego wnętrza. 



  

Obraz św. Barbary, patronki rybaków, sterników i flisaków prawdopodobnie pochodzi ze 
starego kościoła i został umieszczony w nowo postawionym ołtarzu. Przedstawia on świętą            
w koronie, okrytą czerwonym płaszczem, dzierżącą miecz i kielich z hostią. W tle widać wieżę          
z trzema oknami symbolizującymi Trójcę Świętą. 



  

Świadectwem czci patronki wodniaków jest także sztandar  ufundowany w 1936 r. przez 
Bolesława Chojeckiego, majstra rybackiego ze Złotorii. Na święto Barbórki chorągiew wystawiano 
przy ołtarzu św. Barbary.



  

W awersie sztandaru,  
postać świętej ukazano 
w lekkim kontrapoście,

z bardziej pochyloną 
głową. W lewej dłoni, 

zamiast miecza 
Barbara dzierży palmę, 
symbol męczeństwa.  

U góry wyszyto 
wezwanie 

rozpoczynające   
modlitwę: 

„Święta Barbaro”. 
Poniżej  sentencję:

„Módl się za nami” 
oraz miejscowość
 i datę wykonania 

sztandaru.

  Z Ł O T O R I A

         1936



  

W Rewersie widzimy postać Jezusa stojącego w łodzi podczas kazania na jeziorze Tyberiadzkim. 
Obok siedzą apostołowie, św. Piotr i Andrzej (?) wyciągający sieci pełne ryb. Powyżej widnieje 
napis: 

„PANIE, BŁOGOSŁAW NASZEMU RZEMIOSŁU”.

św. Piotr – patron rybaków



  

Sztandar św. WojciechaSztandar św. Wojciecha

Wymienionych patronów złotoryjskiego kościoła zaliczyć możemy do opiekunów ludzi 
pracujących na rzece. Jest nią przecież nie tylko św. Barbara, ale też św. Piotr i św. Wojciech.
Wizerunek tego ostatniego znalazł się na drugim sztandarze, jaki ufundowano w 2008 r. z okazji 
jubileuszu stulecia kościoła.   
 

Postać świętego 
ukazano zgodnie  

z kanonem. 
Biskup ubrany    

w szaty 
liturgiczne 

dzierży dwa 
przypisane mu 

atrybuty:
 wiosło i pastorał.

Poniżej widnieje 
wezwanie:

ŚWIĘTY WOJCIECHU   
      U T W I E R D Ź
    W    NAS   WIARĘ



  

Patron kościoła pojawia się również na ruchomej przesłonie obrazu Matki Boskiej widniejącego 
w ołtarzu głównym. Przesłona z wizerunkiem św. Wojciecha powstała na początku XX 
wieku, w okresie budowy dzisiejszego kościoła. 



  

Naczelną patronką wodniaków w Złotorii była jednak św. Barbara. Świadczy o tym tradycja 
Bractwa św. Barbary, które funkcjonowało tu do początków XX wieku. Zrzeszało ono ludzi 
pracujących na rzece, głównie rybaków i flisaków.
Obecnie spadkobiercami Bractwa jest Róża Różańcowa Męska. Wśród jej członków nie ma już 
jednak przedstawicieli dawnej subkultury zawodowej wodniaków. 

W ostatnich latach w 
Złotorii powraca się do 

tradycji flisackich. 
Świadczy o tym choćby 

rzeźba flisaka oraz 
nazwa ulicy Flisackiej, 
która upamiętnia tak 

powszechną tu niegdyś 
profesję.  



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę  
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