
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

W Roku Pańskim 2017, gdy Papieżem był Franciszek, Biskupem 

Diecezji Toruńskiej ks. Biskup Andrzej Wojciech Suski, Dziekanem 

Dekanatu Rybieńskiego ksiądz Dziekan Kanonik Mirosław Owczarek, 

proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Rumianie 

ksiądz Kanonik Marek Klugiewicz, wiernych w parafii było 1420. 

Działo się to dnia 07 października 2017 roku w Rumianie, gmina 

Rybno, powiat działdowski, woj. warmińsko – mazurskie, w wolnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, w czasach rządów prezydenta Andrzeja Dudy, 

gdy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim był Artur Chojecki, Wójtem 

Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, ten dokument po uroczystym 

nabożeństwie został podpisany i w wieży kościoła w kapsule czasu 

złożony. W tym dniu przy kończeniu prac związanych z remontem wież, 

pokrycia dachu kościoła wraz z instalacją odgromową i orynnowaniem, 

odbyło się Święto Parafialne. 

Remont tego kościoła ma szczególną historię. Już od roku 1965 

ówczesny proboszcz ksiądz prałat Alfons Kowalewski podejmował prace 

remontowe przy kościele parafialnym. Starania odtworzenia pierwotnego 

stanu i uzyskania świetności zabytkowego drewnianego kościoła 

rozpoczęły się w 2015 roku, gdy rozpoczęto prace konserwatorskie i 



restauratorskie w świątyni przy ołtarzu głównym pw. Św. Barbary w 

kościele parafialnym w Rumianie. Wykonawcą tych prac jest Izabela 

Świętochowska konserwator zabytków. 

Wszyscy parafianie wspierają prace remontowo – konserwatorskie 

swoją ofiarnością, w szczególności z wielką gorliwością angażują się 

strażacy ochotnicy z Rumiana do prac fizycznych. Koordynatorem 

wszystkich spraw i prac jest wieloletni proboszcz tejże parafii (od 20 lutego 

1999 r.) ksiądz kanonik Marek Klugiewicz, który zainicjował powstanie i 

stanął na czele Stowarzyszenia na rzecz renowacji i konserwacji kościoła 

św. Barbary w Rumianie. Pozostałymi członkami Stowarzyszenia są: Józef 

Zieliński, Krzysztof Łużyński, Mariusz Krajewski, Wiesława Wrońska, 

Piotr Dzięgielewski, Stanisław Skolmowski, Józef Sokołowski, Piotr 

Bojarowski, Hanna Kirchhof, Jan Rozentalski, Teresa Wiśniewska, 

Małgorzata Łada, Wojciech Bielecki, Joanna Bojarowska, Halina 

Tomaszewska. 

Stan więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz stopień 

zawilgocenia murów kościoła, wynikający z uszkodzonych rynien 

powodował szybką degradację cennego zabytkowego kościoła o 

konstrukcji drewnianej, w którego wnętrzu znajdują się nie tylko 



wartościowe obrazy i eksponaty, ale również strop i ściany zdobione 

polichromią i ornamentem roślinnym. 

W związku z powyższym złożono wniosek i otrzymano wsparcie 

finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Programu Ochrony Zabytków na rok 2017 oraz dotację z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu – Fundusz 

Kościelny na rok 2017. 

Celem zadania było zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego XVIII – wiecznego kościoła pw. Św. Barbary poprzez remont 

dachu, remont wieży dzwonnej i sygnaturki, wykonanie nowej instalacji 

odgromowej. Dzięki wykonanym pracom cenna substancja zabytkowa 

kościoła zostanie zabezpieczona, zachowana i utrwalona. Remont dachu 

polega na wykonaniu robót budowalnych – prac konserwatorskich przy 

konstrukcji więźby dachowej – wymianie części krokwi, płatwi, słupów, 

mieczy, zastrzałów, wykonaniu impregnacji środkami chemicznymi, 

wymianie części pokrycia z gontu oraz jej impregnacji bez dodawania 

barwnika na powierzchni około 500m2. Prace przy renowacji wieży i 

sygnaturki polegają zaś na wykonaniu demontażu istniejącego poszycia 

oraz montażu nowego dachu z blachy miedzianej, zabezpieczenie 

środkami chemicznymi bez dodawania barwnika, ułożenie membrany 



dachowej z oplotem, wykonanie nowych rynien  

i rur spustowych z blachy miedzianej. Pozostałe prace przy remoncie 

polegają na wymianie instalacji odgromowej stalowej ocynkowanej na 

miedzianą. Prace konserwatorskie przeprowadziła firma Lubawskie 

Przedsiębiorstwo Budowlane pod kierownictwem pana Zdzisława 

Wierzbowskiego. 

Dzięki niestrudzonej pracy wspomnianego Stowarzyszenia dla 

wszystkich wiernych niech będzie dobrym przykładem zapału oraz 

zachętą do naśladowania przez tych, co przyjdą po nas. Pochwalić należy 

dużą ofiarność parafian, którzy przez lata niestrudzenie przekazują swoje 

środki. Zapał parafian jest żywym znakiem wiernej miłości do Boga 

Najwyższego i naszego Kościoła Katolickiego. Kiedy ten dokument 

zostanie odnaleziony, nas już długo na tej ziemi nie będzie! Prosimy tych, 

którzy po nas przyjdą: Bądźcie wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, 

kochajcie i trwajcie w wierze i bądźcie miłosierni!  

W tym szczególnym roku jubileuszów jakim są: 100 lecie objawień 

fatimskich i 140 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie podjęty 

trud prac remontowo – konserwatorskich jest swoistą formą zawierzenia 

„Perły Ziemi Lubawskiej” i jej parafian na chwałę Boga Najwyższego i Matki 

Bożej. 
 


