
 

 

Artykuły w środku.   

Wojciech  

z Dobrzelina 

  

Król Zygmunt  

I Stary 

  

Adiutant Tadeusza 

Kościuszki 

  

Powstanie  

Styczniowe 1863 

  

Jan Gotlib Bloch   

    

Bulla Ex commisso nobis a Deo, zwana Bullą gnieźnieńską – to bulla papieska 
wydana 7 lipca 1136 w Pizie, znosząca zwierzchnośd arcybiskupstwa 
magdeburskiego nad Kościołem polskim. 

Tekst został napisany w języku łacioskim. 
Zawiera ok. 410 polskich nazw miejscowych i osobowych, spisanych 

w formie oryginalnej. Bulla gnieźnieoska otwiera epokę piśmiennictwa 
polskiego. 
W bulli są wyliczone posiadłości dla arcybiskupa gnieźnieoskiego. Z ponad 400 
nazw miejscowych, tj. prowincji, grodów, wsi przedstawione zostały również 
nazwy osobowe, czyli rycerzy, chłopów, gości i rzemieślników – mieszkaoców 
lub przynależnych. 
 

  

  

  

   

Pierwsza wzmianka o osadzie  

Dobrzelin pochodzi z 1386 roku. 

Innocenty II  
Papież 1130-1143  

 

Innocenty II 
Papież 1130- 1143 

Cukrownia 1940 r. 

Najpierw był Dobrzelin …  

Cukrownia powstała 700 lat później. 

Historia Dobrzelina na osi czasu historii Polski. 
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Średniowieczny  

rycerz z herbem 

Rola. 

Współwłaściciel Dobrzelina rycerzem króla Władysława Jagiełły 

  

       Dobrzelin XIV - XV w.         1386 r. 

 

Prócz Żychlina  

Klemens herbu Rola, 

który pisał się chorąży 

większy łęczycki i miał 

udziały w okolicznych 

osadach… 

m.in. w Dobrzelinie. 

  

W XIV i XV wieku 

właścicielami Do-

brzelina byli Słońscy 

herbu Doliwa. Kasz-

telania słońska w 

XIV w. to okolice 

dzisiejszego Wło-

cławka. 

43. Herb – Rola. 

Klemens rycerz z Żychlina 

miał udziały w Dobrzelinie. 

 

  



Sieradzcy starostowie grodzcy. 

 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=117613 

                Wojciech z Dobrzelina  

             chorąży i starosta sieradzki. 

W 1486 r. Zbigniew Oleśnicki 
(1430 - 1493)  arcybiskup gnieźnieoski  

prymas Polski 
W kolegiacie łowickiej wyświęca  

nowych kapłanów. 
 

1486 rok. 

„W sobotę przed pierwszą niedzielą postu,  

Zbigniew Oleśnicki wyświęcił w kolegiacie łowic-

kiej 105 akolitów i 4 dyakonów. 

I tu znów godne pamięci potomności staranie się 

 o powiększenie  liczby duchowieństwa prałatów, 

którzy młodzieży duchownej zabezpeczyli utrzyma-

nie przez udzielenie prowizyi. 

Ziemię łęczycką reprezentował 

Wojciech z Dobrzelina - chorąży łęczycki”. 

Wojciech z Dobrzelina 1486 – 1489. 

W XIV w. upowszechnił się 

urząd starosty grodowego. 

Kazimierz Wielki dążąc do 

zwiększenia zdolności obron-

nej Polski i zapewnienia bez-

pieczeństwa wewnątrz kraju 

zbudował sieć obiektów wa-

rownych. Ufortyfikował 23 

miasta, wzniósł 53 grody  

i zamki. Starostowie grodowi 

zarządzali zamkami i komplek-

sami dóbr, które do nich przy-

legały. 

Stanowili zrąb administracji 

terenowej bezpośrednio zwią-

zanej z królem.  



  

 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tomasz-sobocki-h-doliwa-kanclerz 

  XVI w. Dobrzelin 1536 r.   

  

W XVI w. właścicielem i dziedzicem dóbr dobrzelińskich zo-

stał Tomasz Sobocki (1508 - 1547) wraz z braćmi: Jakubem  

i Brykcym. Król Zygmunt I Stary mianował Tomasza w 1532 r. 

wojskim łęczyckim. 

W 1536 r. wszyscy trzej bracia otrzymali przywilej na lokowa-

nie miasta na prawie niemieckim na gruncie wsi Dobrzelin.  

Powstało ono obok wsi i otrzymało nazwę Nowy Dobrzelin.  

Na części tych dóbr posiadała dożywocie ich matka Elżbieta. 

Bracia gospodarowali wspólnie,  dla dobra poddanych i własnej 

rodziny. 

Tomasz Sobocki zmarł na początku lutego 1547 w Krakowie. 

Został pochowany w kościele paraf. w Sobocie. Brat  Tomasza  

ufundował mu nagrobek z płytą z brązu,  przedstawiającą leżą-

cą postać zmarłego w zbroi, hełmie oraz kartusz herbowym. 

Tomasz Sobocki na dokumencie króla Zygmunta I Starego 
Metryka Koronna Polski prowadzona 

przez dziedzica Dobrzelina  

Tomasza Sobockiego. 

Tomasz Sobocki – kanclerz wielki koronny 

  dziedzic  DOBRZELINA.  

Kościół w Sobocie. 

  

Król Zygmunt I Stary 

1467 - 1548 
Bracia Soboccy - rycerze  

króla Zygmunta I Starego (autor strony). 

   Misje dyplomatyczne Tomasza Sobockiego – właściciela Dobrzelina      

Król Węgier Jana Zapolyi Albrecht Hohenzollern Paweł III papież. Sulejman I sułtan 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tomasz-sobocki-h-doliwa-kanclerz
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W drugiej połowie XVIII wieku Dobrzelin należał do 

Jana Edmunda Bratoszewskiego herbu Sulima 

pochodzącego z Bartoszewic w powiecie brzezińskim. 

 1796 r.   

   

  

 

Podstawą jego majętności była wieś Dobrzelin.   

Zaczynał karierę od skromnego urzędu pisarza sądu 

grodzkiego gostynińskiego. Posiadał wykształcenie  

w zakresie łaciny i podstaw prawa. W 1764 r. został 

poseł na sejm.  

W 1777 roku, został sędzią Trybunału Koronnego, 

najwyższego stanowego sądu szlacheckiego w Koro-

nie. Sześć lat później w 1783 był już chorążym gosty-

nińskim. Obok innych funkcji honorowych, do jego 

uprawnień należało występowanie z chorągwiami zie-

mi podczas pogrzebów królewskich i wojen. 

         Po śmierci Edmunda Bratoszewskiego dobra do-

brzelińskie - wieś Dobrzelin, na pograniczu Mazow-

sza oddziedziczył jego syn Rafał Bratoszewski (1765 

-1824) szlachcic polski, właściciel Dobrzelina założy-

ciel miasta Aleksandrowa (obecnie Łódzkiego). 

1796. 

Rafał Bratoszewski herbu Sulima. 

Z Łęczycy 13 sierpnia 1796. 

  

„W Dobrach dziedzicznych Do-

brzelinie zwanych, po długiej cho-

robie, opatrzony Sakramentami SS.  

zakończył rok 71. wieku swego JP. 

Jan Edmund Bratoszewski,  cnotli-

wie wysłużony Obywatel,  Oyciec 

dzieciom naymilszy,  poddanym 

swym łaskawy, przyjaciołom nigdy 

niezmienny. Pochowany  

w Mieście Żychlinie, w Kościele 

Farnym przy wielu gościach i ob-

rządkach do tego żałobnego ob-

chodu stosujących się”. 

Aleksandrów Łódzki  

Pomnik dziedzica Dobrzelina. 

Rycerz z XVIII w. 

 

Rafał Bratoszewski. 
Aleksandrów Łódzki. 

 

Herb Sulima. 

Kafel narożny z her-

bem Sulima z XV w.  

Wieś w XVIII w, 

 



 W 1809 roku w drodze z Warszawy do Paryża, 

zawitał do dobrzelińskiego dworu  - adjutant 

Tadeusza Kościuszki  - Józef Łęski (1760 - 1825).  

 

    

    

    

    

    

    

    

  
 

1809 R. 
  

  

   

  

Innocenty II  
Papież 1130-1143  

 

  

  

Astronom,  matematyk, malarz i ry-

townik. Brygadier Szkoły Rycerskiej 

Korpusu Kadetów w Warszawie. 

Uczestnik powstania kościuszkow-

skiego. Major inżynierii, adiutant Ta-

deusza Kościuszki. Dyr. krakowskie-

go obserwatorium astronomicznego . Józef Łęski  

Józef Łęski był autorem portretu  

Tadeusza Kościuszki 

z szablą, najczęściej wykorzystywanego 

 w medalierstwie 

 

Dobrzelińskie panny i dworek alkierzowy.  

Dobrzelin 1809 r. rys. Józef Łęski 

  
 

Dworek w Dobrzelinie z 1809 r. narysował J. Łęski 

Adjutant  Kościuszki w dobrzelińskim dworze. 

Dworek mazowiecki XIX w. 

Dobrzelin - 1809 r. 

(rys. J. Łęski). 

Własność Muzeum Narodowe i Pan Ryszard Łysak. 

 

 

Wieś mazowiecka w XIX w. 
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1818 r. Klasycystyczny dworek według projektu, 

Henryka Marconiego.  

 

1818 r. 

1825 r. 

    

W 1825 r. dobra dobrzelińskie kupuje  

Władysław Orsetti (1800-1856) herbu  

„Złotokłos” potomek Guglielmo Orsettiego,  

bankiera pochodzenia włoskiego przybyłego  

do Polski z Lukki w 1632. 
Guglielmo Orsetti. 

1828 r. 
Władysław Orsetti gości w dworku dobrzelińskim znamienite-

go gościa. To Józef Tymowski (1791 - 1871) urzędnik admi-

nistracji Królestwa Polskiego, zwolennik ugody z Rosją. Na-

czelny dyrektor tajnej kancelarii w Sekretariacie Stanu Króle-

stwa Polskiego,  sekretarz Rządu Tymczasowego Królestwa 

Polskiego, od 1856 członek rosyjskiej Rady Państwa. J. Ty-

mowski został ojcem chrzestnym Marii Orsetti. 

1831 r. Upadek Powstania Listopadowego. 

 1832 r. Posiedzenie otworzył Iwan 

Paskiewicz - namiestnik Królestwa 

Polskiego, a następnie odczytano 

dokument w języku rosyjskim, 

później polskim przez radcę stanu 

Józefa Tymowskiego.  

„Królestwo Polskie zostaje przyłą-

czone „na zawsze” do Cesarstwa, 

jako nierozdzielna część Imperium 

Rosyjskiego”. 

Narodziny Marii  

córki W. Orsettiego. 

Mikołaj I Car Rosji. 

XIX w. Budowa nowego dworu w Dobrzelinie. 

Henryk Marconi (1792-

1863) – polski architekt 

pochodzenia włoskiego, 

jeden z najwybitniej-

szych polskich architek-

tów pierwszej połowy 

XIX wieku. 

Polski Prometeusz, obraz 
Horace Verneta jako alego-

ria upadku powstania listo-

padowego  



 

    

    

    

    

    

    

    

  
 

  

  

 

  

   

Umiera dziedziczka Dobrzelina żona Władysława Orsettiego. 

Justyna ORSETTI. zm. 9 VIII 1849  w Dobrzelinie. 

„Skończyła żywot doczesny w Dobrzelinie,  śp. Justyna Or-

setti, po długiej słabości, w ciągu której była najtkliwszym 

wzorem cnót chrześcijańskich. 

Zgon ten przedwczesny pozostawia w nieutulonym sieroctwie 

koło Rodziny. Ale i po za obrębem tego ogniska, gdzie jaśnia-

ło ciągle ożywcze światło tej pięknej duszy, strata Jej niejed-

ną łzę wyciśnie”. 

Innocen-  

  

1849 r. 

Zaraz w następnym roku po wprowadzeniu w życie 

ustawy założono w Królestwie Polskiem sześć fa-

bryk cukru, min. w Dobrzelinie. Cukrownia w Do-

brzelinie, założona wcześniej  przez Władysława  

Orsettiego  była małym warsztatem,  stosującym 

macerację i gotowanie na ogniu. 

Po 1848 roku, rozbudował ją hr. Władysław Łu-

bieński.   

Maria Łubieńska Orsetti 

Dziedziczka Dobrzelina. 1828 – 1903. 

  

Maria Orsetti w posagu ślubnym w 1849 r. otrzy-

muje od rodziców cześć Dobrzelina. Resztę dóbr 

dobrzelińskich kupuje jej mąż Władysław hr. Łu-

bieński. Młodzi małżonkowie decydują o rozbudo-

wie Cukrowni Dobrzelin, założonej przez Włady-

sława Orsettiego. 

1849 r. 
 

               Żychlin Kaplica J. Orsetti. 

MINI KALENDARIUM 

Początki cukrownictwa w Dobrzelinie. 


