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Opis:
Wieś w powiecie świeckim, położona wśród malowniczych pól nadwiślańskich na południowy zachód
od Świecia, sanktuarium maryjne. W Topolnie znajduje się bogato wyposażony, barokowy kościół pod
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1681-1683 z fundacji braci
Adama Konarskiego, proboszcza fromborskiego, kanonika płockiego i sekretarza królewskiego oraz
Andrzeja Konarskiego, właściciela Topolna. Pierwsza świątynia powstała w 1588 r. i nosiła wezwanie
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dziś, koło wylotu drogi z Topolna do Grabowca stoi krzyż, w
miejscu, w którym ongiś stała pierwsza budowla. Do kasaty zakonu w 1811 r. dzisiejszy kościół należał
do paulinów z Częstochowy; pierwsi zakonnicy przybyli tu w 1684 r. W 1704 r. kroniki paulińskie
zapisały: „W rzeczywistości sam król szwedzki Karol XII, choć innowierca, zdawał się przypisywać ten
czyn wojenny opiece Bogarodzicy. Zdobywszy bowiem miasto Toruń wstąpił do Topolna i przez kilka
tygodni przebywał w naszym klasztorze. Gdy razu jednego ujrzał w kościele kopię Dziewicy
Jasnogórskiej, wypowiedział z westchnieniem te słowa: »Wielka Matka, Wielka Matka«. Uczciwie
zaświadczył, iż słyszał to osobiście, ojciec Marian Żymański, ówczesny przeor w Topolnie”. We
wnętrzu świątyni, w barokowym ołtarzu głównym z końca XVII wieku, znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Niemal cały bogaty wystrój, w którym na uwagę zasługują, prócz
głównego, barokowe ołtarze boczne, pochodzi z końca XVII wieku. Świątynny dzwon odlał w Gdańsku
w 1744 r. ludwisarz Jan Gotfryd Schlaubitz. Witraże znajdujące się w oknach świątyni pochodzą z
początku XX wieku. Kościół jest otoczony starym, ceglanym murem. Ponadto we wsi znajduje się dwór
z końca XIX wieku, wzniesiony na miejscu poprzedniego z XVII wieku. Najstarszym obiektem Topolna
jest XI-wieczne grodzisko Talerzyk, górujące zarówno nad wsią, jak i doliną Wisły. Inną ciekawostką
jest Źródło świętego Rocha – pomnik przyrody nieożywionej, a na wzniesieniu opodal niego znajduje
się dawny cmentarz.
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