
Słowo wstępne

 W roku 1997 stałem się posiadaczem kserokopii rękopisu Piotra Palińskiego „Dekanat Fordoński”.  
Autor tego opracowania, nauczyciel, redaktor, literat i wydawca opracowań popularno-naukowych urodził się 
w Fordonie i mieszkał przez 17 lat. Kochał to miasto i jego mieszkańców. Pragnął, aby ono poprzez publikację 
trafiło do każdego domu i każdej rodziny. Na przeszkodzie tego pragnienia stanęły: wojna 1939 r., okupacja,  
a po wyzwoleniu okres zmagania się Kościoła z władzą państwa zwalczającą wiarę katolicką.
 Rękopis przechowany w rodzinie polskiej przetrwał okres wojny i okupacji. Rodzina ta przekazała 
opracowanie adresatowi – proboszczowi fordońskiemu ks. Franciszkowi Aszykowi w 1946 lub 1947 r. Ks. pro-
boszcz Fr. Aszyk zapoznał się z treścią opracowania, uznał jego wartość za przydatną w pracy duszpasterskiej, 
w realizowaniu obowiązków dziekana wobec proboszczów parafii wchodzących w skład dekanatu. Podjął rów-
nież starania w wydawnictwie diecezji chełmińskiej w Pelplinie w celu jej wydania.
 Zamiar księdza proboszcza popularyzacji opracowania podjęty został w czasach ograniczania wydaw-
nictw religijnych zwłaszcza historycznych będących sprzeczności z założeniami polityki państwa. Wydanie 
„Dekanatu Fordońskiego” Piotra Palińskiego przeznaczone zostało na odłożenie „na półkę” do odwołania. 
Praca o dekanacie fordońskim przetrwała ten czas, by powrócić do rzeczywistości. Korzystając z tej możli-
wości redakcja „Głosu Świętego Mikołaja” po wydaniu artykułów informujących o życiu Piotra Palińskiego  
w Fordonie i o losach manuskryptu postanowiła na stronie internetowej parafii opublikować rękopis. Do-
datkowe strony są dokumentami dotyczącymi Wyszogrodu z początku XX wieku. Dodano również zdjęcia  
i faksymile pieczęci dziekana fordońskiego oraz mapę dekanatu sprzed 1992 r.
 Opracowanie „Dekanat Fordoński” zostało napisane przez Piotra Palińskiego w latach 1938-1939.  
Ma więc wartość historyczną. Większość zawartych w opracowaniu faktów opiera się na badaniach historycz-
nych z drugiej połowy XIX i pierwszego 30-lecia XX wieku.
 Ich ocena i interpretacja widziana oczyma autora w dużej mierze ma wartość oceny osobistej, człowie-
ka żyjącego w środowisku miasteczka, należącego do określonej nacji narodowej, kulturowej i religijnej. For-
don w tym czasie należał do państwa pruskiego. Miasto należało do społeczności wielokulturowej – polskiej, 
niemieckiej i żydowskiej. Rola Kościoła katolickiego stanowiła dla autora nadrzędną wartość i miała swoje 
uzasadnienie (polityka kulturkampfu).
 Jeżeli Czytelnikom wzrok pozwoli na przeczytanie rękopisu – serdecznie polecamy. W takich doku-
mentach tkwią nasze historyczne korzenie, bowiem tego pokolenia już nie ma.

Henryk Wilk













































































Kościół św. Mikołaja - rok 1600.



Kościół św. Mikołaja - rok 1933.




