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W hołdzie dla przeszłości, 
z myślą o przyszłości
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Wstęp

  Publikacja przedstawia wyniki działań realizowanych w ramach programu „My dla regionu” finansowanego  
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Założeniem głównym projektu było budowanie świadomości regionalnej wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach 
lokalnych na terenie powiatów: płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta  
Płocka. 
  W ramach projektu zorganizowano m.in. warsztaty „W hołdzie dla przeszłości, z myślą o przyszłości”, powsta-
ły prace o miejscach i ludziach, których życie, twórczość i działalność związana jest z historią „małej ojczyzny”, 
jaką jest miejscowość, gmina, region. Zaktualizowano mapę promującą osobowości i miejsca regionu oraz wydano  
niniejszą publikację.
  Podczas warsztatów „W hołdzie dla przeszłości, z myślą o przyszłości” przybliżono młodzieży takie zagadnienia 
jak; regionalizm, „mała ojczyzna”. Młodzież uczyła się rękodzieła ludowego, które jest sztuką zyskującą coraz więk-
szą popularność w dzisiejszych czasach. 
  W dobie komputerów i ciągłego pośpiechu, ludzie poszukują czegoś tradycyjnego, co połączy ich wspomnienia  
z regionem zamieszkania oraz historią. Dlatego podczas warsztatów pod okiem artystów ludowych wykonano samo-
dzielnie dekoracje ludowe, nauczono się wykorzystać sztukę, jako katalizator społeczny. Warsztaty były także okazją 
do przekazania doświadczeń z wykorzystania sztuki ludowej do umacniania swojej pozycji w środowiskach lokal-
nych. Tego typu doświadczenia wzmacniają poczucie własnej i wspólnej tożsamości młodych ludzi, uczą tolerancji 
oraz wskazują drogę rozwoju i zaistnienia w miejscowym społeczeństwie. Efektem warsztatów, oprócz dekoracji 
ludowych, są opracowania dotyczące powiatów i miast - miejsc zamieszkania uczestników projektu.
  Poprzez realizację projektu zachęciliśmy młodzież do spotkań z ciekawymi, ważnymi dla regionu ludźmi tworzący-
mi historię, najstarszymi mieszkańcami regionu, którzy stanowią prawdziwą „kopalnię wiedzy” o historii regionu.  
W ich pamięci przetrwał obraz świata sprzed kilkudziesięciu lat. 
  Grupy młodzieżowe rozpoczęły pracę od zbierania informacji w swoich środowiskach lokalnych, o miejscach oraz 
ludziach szczególnie im bliskich. Kolejnym krokiem były ich opracowania w dowolnie wybranej przez siebie formie: 
film, prezentacja multimedialna, folder, ulotka. Gotowe materiały prezentowano całej społeczności szkolnej oraz lo-
kalnej. Opracowując wspomnienia i pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi pogłębiona została ich wiedza 
historyczna o regionie. Zapoznając z efektami swojej pracy społeczność szkolną, zainteresowanych mieszkańców 
swojej okolicy, młodzi ludzie przyczynili się także do integracji społeczności lokalnej. 
  Młodzież uczestnicząca w projekcie w sposób bezpośredni miała okazję do odkrywania własnego dziedzictwa, 
kreowania obrazu i wizerunku swojego miejsca zamieszkania. To dobry sposób na budowanie przez dzieci i mło-
dzież swojej świadomości regionalnej, budzenie zainteresowania postaciami i miejscami historycznymi, istotnymi 
dla pogłębienia wiedzy o naszym regionie, województwie i kraju. Każda z grup tworząc i prezentując swoje dzieło, 
odnalazła miejsca i ludzi, obrońców naszej wolności, którzy zasługują na pamięć ze względu na swój patriotyzm, 
odwagę, waleczność. 
  Wszystkie prace przygotowane przez młodzieżowe grupy znajdują się na stronie internetowej Fundacji Fundusz 
Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” - www.mlodzirazem.pl w zakładce „My dla regionu”, są umieszczone  
na mapie promującej osobowości i miejsca regionu.
  Szczerze zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją która zawiera wiele prac, każda z nich jest jedyną 
perełką w swoim rodzaju, wartą wyróżnienia. Młodzi ludzie włożyli wiele pracy i serca w swoje dzieła. Składamy im 
podziękowania i gratulacje za zapał i chęć poznania historii swojego regionu, swoich przodków, ale także zaintere-
sowanie tymi, którzy cały czas są wśród nas, pasjonatów, działaczy kultury, „zwykłych” ludzi stanowiących wzorce 
do naśladowania i przedstawianie ich w swoich opracowaniach.

Zespół Fundacji FLZP „Młodzi Razem”
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Jacek Skwarnecki - pustelnik

Autorzy: Aleksandra Gackowska, Aleksandra Roszak, Natalia Kupczyk, Magdalena Donoch, Daria Olszanowska 
Grupa: „Manam i przyjaciele” - Zespół Szkół Nr 3 w Płocku, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Płocku
Opiekun grupy: Agnieszka Siemińska

,,Wolność i samotność to dwa skrzydła jednego ptaka. Prawie każdy, kto chce być wolnym, jednocześnie nie chce być samotny, 
dlatego szuka drugiego ptaka z jednym skrzydłem, aby posłużył za protezę”.

 J. Skwarnecki

Splot życiowych sytuacji i trudności sprawił, że zamieszkał w leśnej pustelni 
w Sendeniu. Mowa o wspaniałym Jacku Skwarneckim, znanym także, jako 
Pustelnik z Sendenia. Nie zamknął się on jednak sam w tym odizolowanym 
zakątku świata, lecz chętnie prowadzi warsztaty dla dzieci i opowiada o swo-
im, z pewnością interesującym, życiu. Podczas nich uczy wyrobu ceramiki 
na kole garncarskim, które sam zbudował. 
Do Sendenia przybył z Łodzi, gdzie pracował jako konstruktor w jednym  
z przedsiębiorstw, wcześniej studiował na politechnice. Jednak niepisane mu 
było tego typu życie. Przez wiele lat prowadził spokojne życie w leśnej ga-
jówce. Nie potrzebny był mu prąd i ciepła woda.  
Jacek Skwarnecki to człowiek o wielu pasjach. Trudni się ceramiką, sztuką, 
przede wszystkim malarstwem. Jednak najważniejsze dla niego jest żeglar-
stwo.
Życiowym mottem p. Jacka  jest zdanie wypowiedziane przez jego idola, Leonida Teligi: ,,Jeżeli praca przeszkadza 
ci w żeglowaniu, to rzuć pracę”. Sławę tę przełożył na swoje życie. Oddał się pasji budowania łodzi, którymi póź-

niej rusza w rejsy. Jak sam wspomina w jednym z wywiadów: ,,Pierwszą 
zbudowałem, kiedy miałem 15 lat. Przeżyłem swoją fascynację żeglarstwem. 
Zbudowałem tę łódkę z myślą o tym, by była to pływająca pracownia pla-
styczna”.
Latem 2011r. wyruszył na najważniejszą podróż życia. Był to rejs Wisłą,  
aż do Morza Bałtyckiego oraz wzdłuż jego brzegu. Podczas rejsu prowadził 
bloga, gdzie dokładnie opisywał swoje przeżycia i myśli. Pustelnik już myśli 
o następnych wyzwaniach, związanych za swoją pasją żeglarską. Marzą mu 
się rejsy w stronę Gibraltaru, bądź w stronę Wysp Kanaryjskich. Udało mu 
się już zgromadzić środki niezbędne na zakup żywicy do impregnacji łodzi. 
Obecnie Pan Jacek Skwarnecki nie mieszka już w leśniczówce na terenie 
gminy Łąck.

Źródło: Blog.moridin.pl, http://mapa.nocowanie.pl/murzynowo_2/zdjecia/11336833/, http://kiskimiski.net/, 
http://wdrodzekumeskosci.pl, www.tcz.pl, http://www.polskieradio.pl

Świątki, ptaszki i … diabełki

Autorzy: Weronika Grodkiewicz, Ola Wawrowska, Natalia Dziurlik, Kamil Bońkowski, Mikołaj Łykowski 
Grupa: „Szkolni żurnaliści” przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie
Opiekun grupy: Tomasz Jackowski

„...To nie jest wcale jakaś wielka filozofia, bo niektórzy robią z tego filozofię, że jak potrafią 
młotkiem uderzyć w dłuto, to jakiś tam potężny akt twórczy sprawiają. A tu jest po prostu 
uderzenie, tylko żeby było wiadomo, w które miejsce przystawić dłuto... To jest rzecz najważ-
niejsza. Po prostu stukam sobie w kawałek drewna...”. Nadmierna skromność czy pewność 
siebie, a może to po prostu szczerość płynąca z talentu i radości tworzenia sprawia, że Pan 
Jerzy Kopczyński tak bezpośrednio, bez cienia artystycznej maniery, mówi o swojej twórczej 
pracy? Potwierdzenie otrzymujesz niebawem. Wystarczy chwila rozmowy, chwila obserwa-

Gajówka, w której mieszkał J. Skwarnecki

Łódź własnoręcznie wykonana przez „Pustelnika”
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cji, abyś przekonał się, z jaką zręcznością, ale i dokładnością, niepozorny kawałek drewna zmienia się w rękach tego 
ludowego artysty w ptaka, świątka czy anioła. I zaraz zadajesz sobie pytanie - skąd tyle inspiracji, skąd taka pasja? 
I nie oczekuj czegoś nadzwyczajnego, bo w odpowiedzi słyszysz: „Tutaj Mazowsze, stare Mazowsze płockie, feno-
menalna nieodkryta absolutnie kraina, wioski ukryte wśród pól, ze starą zabudową, jeszcze gdzieś tam drewniane 
chałupy stoją, ... nie... ja bym tego nie zamienił...”. Już wiesz, że natchnienie daje uroda mazowieckich równin.

Zaciszna rodzinna wieś - Zdziar Wielki, to dla Pana Jerzego Kopczyńskiego, nie tylko kraj dziecię-
cych lat, ale i ostoja dorosłego życia. Tu mieszka od urodzenia, tu jest jego rodzina i tu, rosną dla 
niego drzewa. Rzeźbi od dziewiętnastu lat. Jest płodnym artystą, ma w dorobku kilka tysięcy rzeźb, 
tych miniaturowych, i tych kilkumetrowych - diabły, anioły, święci i ...mnóstwo ptaków. Gdy pa-
trzysz, dziwi cię pomysłowość twórcy, różnorodność i niepowtarzalność kształtów, bogactwo barw. 
Zastanawiasz się nad tym, ile trzeba inwencji, by z pospolitej gałęzi wydobyć piękno. Tajemnica 
tkwi zapewne w talencie, wyobraźni i pracowitości. Ale nie tylko. Pan Jerzy ma również bratnią 
duszę - żonę Marię i jej nieocenione dłonie. To ona przyjmuje na siebie obowiązek malatury po-
wstałych rzeźb. Czyni to z ogromnym poczuciem estetyki, pamiętając o zachowaniu cech ludowo-

ści. Można by rzec, że dopełnia dzieła. Jest właściwie prekursorką tego typu zdobienia. Małżonkowie mają wspólną 
satysfakcję, gdy ich prace trafiają do galerii państwowych bądź prywatnych. Znajdziesz je w Gdańsku, Krakowie, 
Poznaniu i Warszawie. Niektóre z nich są w posiadaniu kabaretu Olgi Lipińskiej, mają je również słynne aktorki 
- Krystyna Sienkiewicz i Anna Seniuk. Drewniana figura św. Franciszka jest eksponatem muzeum w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Znaleźć się wśród górali, najbardziej uznanych rzeźbiarzy ludowych to zaszczyt wyjątkowy. Wytwory 
Państwa Kopczyńskich wędrują w różne miejsca Europy, Ameryki, a nawet i Nowej Zelandii. To Polacy, rozproszeni 
po całym świecie, pragną na obczyźnie mieć odrobinę ojczyzny. Doskonale jednak wiemy, że dla każdego artysty 

niezmiernie ważne jest uznanie grona specjalistów. Toteż liczne zaproszenia na wystawy, nagro-
dy i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, podziękowania od środowisk 
twórczych, władz państwowych, są dla Jerzego i Marii Kopczyńskich obiektem dumy i radości. 
Szczególnie cenią sobie zdobycie ośmiu nagród w Colorado Springs i uzyskanie tam tytułu  
The best of division oraz przyznanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego godności 
najwybitniejszej osobistości świata kultury. 
Wydawać ci się może, że małżeństwo ze Zdziara winno czuć się już docenione, usatysfakcjo-
nowane. Na pewno tak jest, tyle tylko, że jest to niezwykła para. Nieustannie siebie odkrywa, 
poszukuje nowych zajęć. Śpiewają, piszą wiersze i teksty humorystyczne, występują, jako arty-
ści kabaretowi. I pełnią rolę .... krzewiciela sztuki ludowej. Próbują zaszczepić w młodym poko-
leniu zamiłowanie do rzeźby, tkactwa, malarstwa. Prowadzone przez nich warsztaty cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Współpracują chętnie z dorosłymi skupionymi w gminnych ośrodkach kultury. Wszystkie 
swoje poczynania wzmacniają pozytywną energią, radością życia, komunikatywnością. Budzą 
ogólny podziw za umiłowanie polskiej wsi, co Pan Jerzy dobitnie wyraża słowami: „...Jestem 
wieśniakiem i się wcale tego nie wstydzę i kpię z tych, którzy się odżegnują swojej wiejskości, 
swoich przodków...”. I serce im rośnie, gdy w natłoku dóbr cywilizacyjnych ktoś zatrzyma swój 
wzrok na jaskrawo pomalowanym kogutku bądź zasmakuje w struganiu lipowego drewna.

Źródło: reportaż Pani Anny Kabali pt. „Rosną dla mnie drzewa”, www. polskieradio.pl

 
Ślady Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Iłowie

Autorzy: Emilia Dragan, Kinga Papierowska
Grupa: „Pamięć” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej
Opiekun grupy: Wanda Dragan

„Czego pragniemy, to doczekamy”

Wspomnienia mieszkańca Iłowa o Kardynale Stefanie Wyszyńskim….fragmenty pochodzą 
z wywiadu, jaki Kinga Papierowska przeprowadziła ze swoim pradziadkiem - Feliksem Pa-
pierowskim.
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Feliks Papierowski urodził się w maju 1920r. Jego życie przypada na bardzo trudny czas dla Ojczyzny i Kościoła  
w Polsce. Był świadkiem okrutnej II wojny światowej, a po jej zakończeniu, dominacji stalinowskiego totalitaryzmu, 
a jednocześnie heroicznej i niezłomnej postawy Kościoła w Polsce w obronie wiary.
Feliksowi Papierowskiemu dane było osobiście spotkać księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego trzykrotnie...
W maju 1953r. proboszcz parafii w Iłowie - ksiądz Bronisław Sielski powiadomił parafian, że w Sochaczewie prze-
bywać będzie z wizytą duszpasterską Prymas Polski. Osoby chętne miały 
same zorganizować sobie dojazd do Sochaczewa na określoną godzinę.  
Ja bardzo chciałem zobaczyć Prymasa Polski, posłuchać jego kazania.  
Czasy były trudne dla Kościoła. Postanowiłem pojechać do Sochaczewa swo-
ją furmanką. Zabrałem ze sobą kilkoro mieszkańców mojej wioski. Wszystkie 
miejsca na moim wozie były zajęte. Zostawiłem wóz z koniem na targowicy 
w Sochaczewie, znajdującej się około 300 metrów od kościoła i poszliśmy  
na nabożeństwo. Teren wokół kościoła, na którym mieli zgromadzić się wier-
ni, był cały rozkopany. Błoto i doły nie pozwalały tam stać. Władze miasta 
specjalnie, właśnie przed samą wizytą Prymasa, rozkopały teren. Mimo tych 
utrudnień, ludzi było bardzo dużo. 
Ksiądz Prymas w homilii mówił m.in.: o tym, jak niektórzy ludzie zachwycają się osiągnięciami techniki, wynalazka-
mi, że zapominają o Bogu, odrzucają Boga. Zapamiętałem, że mówił również o tym, że nie udało się jeszcze nikomu 
stworzyć ziarenka, które by kiełkowało i dawało nowe życie. Do tego, bowiem potrzebna jest moc Boga.
W 1966r. kiedy Polska obchodziła uroczyście 1000-lecie chrztu, spotkałem naszego Prymasa dwukrotnie. Pamiętam 
uroczystości 3 maja na Jasnej Górze, bo wtedy rząd polski nie pozwolił na przyjazd papieżowi Pawłowi VI i innym 
biskupom. Informacje o uroczystościach na Jasnej Górze docierały do nas poprzez radio Wolna Europa, którego 
słuchaliśmy. Na terenie Iłowa szereg osób, zwłaszcza właściciele samochodów, miało wtedy wezwanie na milicję, aby 
utrudnić, albo nawet uniemożliwić wyjazd do Częstochowy. Wiedzieliśmy, że Prymas Wyszyński na Jasnej Górze od-
dał naród Polski w niewolę Bożej Matce i nałożył na cudowny obraz Matki Bożej nową koronę. To było ważne wyda-
rzenie. W naszym kościele umieszczono kopię Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, która do dzisiaj 
znajduje się w kościele. Ja nie byłem wtedy na Jasnej Górze. Ale nasz ksiądz proboszcz Henryk Miastowski infor-
mował wiernych o wszystkich ważnych wydarzeniach roku jubileuszowego i włączał się na miarę swoich możliwości  
do ich udziału. W czerwcu 1966r. zorganizował wyjazd grupy parafian  
do Warszawy do katedry warszawskiej, gdzie odbywały się uroczystości mi-
lenijne dla archidiecezji warszawskiej. Braliśmy udział w specjalnym nabo-
żeństwie adoracyjnym z udziałem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz 
Prymas w swoim majestacie, z życzliwym uśmiechem wydawał mi się taki 
dostojny, a jednocześnie ojcowski i opiekuńczy. Dobroć biła od niego.
W 1966 roku ksiądz Prymas był w naszej parafii w Iłowie...
To było wielkie wydarzenie dla wszystkich w naszej miejscowości! Prze-
cież jak sięgnąć pamięcią, nawet nasi ojcowie nie pamiętali, aby w Iłowie 
był Prymas. Dlatego wszyscy przygotowywali się do tej wizyty przez kilka 
miesięcy. Proboszczem był wówczas ksiądz Henryk Miastowski, który mo-
bilizował parafian i sam włożył wiele pracy, aby godnie przyjąć dostojnego 
Gościa. Ze składek parafian zbudowano ołtarz Matki Bożej Królowej Polski, 
jako votum milenijne od parafii iłowskiej. Uroczystego poświęcenia ołtarza 
dokonał właśnie ksiądz prymas. Poświęcił także pamiątkową milenijną tabli-
cę. Każda rodzina otrzymała specjalnie przygotowane na tę okazję zaprosze-
nie od księdza proboszcza. Zaproszenie to przechowuję do dnia dzisiejszego, 
jako cenną pamiątkę. 
Wioski przygotowywały dekorację nie tylko kościoła, ale i otoczenia, a nawet 
całej drogi wiodącej do świątyni od granic parafii. Pracy było bardzo dużo, 
gdyż trasa do przystrojenia wynosiła ponad 4 kilometry. Ludzie z entuzja-
zmem ozdabiali szlak wiodący do kościoła. 
Uzgodniono, że orszak złożony z motocyklistów będzie prowadził dostojnego 
Gościa od granic parafii do kościoła. Niestety i tym razem właściciele moto-
cykli byli wzywani w tym właśnie dniu na posterunek milicji. Uniemożliwiło 
to znacznej części wzięcia udziału w ceremonii powitania.
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Podniosła uroczystość odbyła się 11 listopada 1966r. o godzinie 16.00. Treść kazania związana była z 1000-leciem 
Chrztu Polski. Najbardziej utkwiło mi jednak zdarzenie, jakie miało miejsce po wyjściu z kościoła. 
Ksiądz Prymas błogosławił wszystkich zebranych, przechodząc wolno obok wiernych. Kiedy zbliżył się do mnie, po-
łożył rękę na moim ramieniu i wypowiedział słowa: „Czego pragniemy, to doczekamy”. 
Pamiętam dobrze te słowa i ten wzrok skierowany na mnie. Takich słów się nie zapomina. Następnego dnia Prymas 
Wyszyński odprawił Mszę Świętą oraz odwiedził nasz cmentarz, gdzie modlił się przy mogiłach żołnierzy poległych 
we wrześniu 1939r. Osobiście nigdy więcej nie spotkałem Prymasa Wyszyńskiego, jedynie w telewizji widziałem przy 
różnych okazjach. Najbardziej wzruszające było spotkanie Prymasa z Ojcem świętym Janem Pawłem II niedługo po 
wyborze na papieża. Polska była szczęśliwa, ja też byłem szczęśliwy. 
Przypomniały mi się słowa Prymasa powiedziane mi przed laty: „Czego pragniemy, to doczekamy”. Czy mogliśmy, 
jako naród pragnąć więcej? Czy wybór Polaka na papieża nie był spełnieniem marzeń wielu pokoleń?. Ta radość 
i ta nadzieja dawała nam siły do przetrwania trudnych czasów, jakie nastąpiły niebawem. Niestety, w maju 1981r. 
Kardynał Wyszyński zmarł. Byłem na jego pogrzebie. Była również moja żona, ksiądz proboszcz naszej parafii, wielu 
parafian i setki tysięcy rodaków z kraju i zagranicy. Oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi, słusznie nazwanemu Pry-
masem Tysiąclecia. Ty i Twoi koledzy i koleżanki, nie zapomnijcie o tym, kim był i jakim wartościom służył. Takich 
ludzi jest mało.

Jadwiga Aurelia Kołodziejska - działaczka społeczna

Autorzy: Żaneta Jasińska, Karolina Siemińska
Grupa: „Maniaczki historyczne” przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu
Opiekun grupy: dr hab. Grzegorz Radomski, Danuta Gąsiorowska

Kto jeszcze pamięta żwawą panią „przy kości”, na którą dzieci 
w szkole wołały „siwa” albo „króliczek”, człowieka tak bardzo 
związanego z Sierpcem i jego problemami, wielkiego społecz-
nika. 
Olbrzymia ciekawość świata zmuszała ją do ciągłego podróżo-
wania i zwiedzania Polski, ale Sierpc był dla niej najważniejszy. 
Urodziła się 24 grudnia 1901r. w Sierpcu. Jako córka Jana Li-
twińskiego, długoletniego Sekretarza Sądu Sierpeckiego i pra-
cownika Biura Notarialnego Wacława Grubskiego. W 1917r. 
ukończyła pensję Anny Piniarowicz.

Od wczesnej młodości związana była z harcerstwem. W 1920r. ukończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Re-
giny Żółkiewskiej w Płocku.

Jadwiga Aurelia Kołodziejska 
z domu Litwińska

Świadectwo ukończenia pensji 
przez Jadwigę

Tymczasowy dowód osobisty Jadwigi Aureli Litwiń-
skiej - wystawiony 11.08.1920r. przez ówczesnego 

burmistrza Sierpca p. Chrapkowskiego. 
W tym czasie nie było jeszcze ogólnopaństwowych 

dowodów tożsamości
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W 1921r. rozpoczęła pracę nauczycielską w Szkole Powszechnej nr 1 w Sierpcu, której pozostała wierna przez  
50 lat, do czasu przejścia na emeryturę w 1971r. (z przerwą okupacyjną). W 1922r. Komendantka Chorągwi Żeńskiej 
mianowała druhnę Aurelię Litwińską zastępczynią Komendantki I-go Hufca Harcerskiego Żeńskiego w Sierpcu.
29 grudnia 1923r. wyszła za mąż za kolegę - nauczyciela Franciszka Kołodziejskiego, którego znała i kochała od 
dawna. Pochodził on z Borowa k./ Rościszewa i był absolwentem Sierpeckiego Gimnazjum Męskiego. Zbudowała 
dom przy obecnej ulicy Braci Tułodzieckich, który stał się ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego w Sierpcu. 

Z ramienia Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet była założycielką pierwszego przedszkola na 
terenie miasta Sierpca. 
W okresie międzywojennym pracowała, jako sekretarz Ogniska Sierpeckiego ZNP. W 1938r. 
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezesa Rady Ministrów Sławoja Skład-
kowskiego za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej. Okupacja była wyjątkowo trudnym 
okresem w jej życiu (mąż, oficer Wojska Polskiego, został internowany w oflagach Arnswalde,  
a następnie Woldenberg; wysiedlona z domu rodzinnego, dwukrotnie aresztowana i przetrzy-
mywana w nieludzkich warunkach przez gestapo; poszukiwana przez gestapo ukrywała się  
z dziećmi u rodziny męża w Borowie, by uniknąć wywózki do obozu koncentracyjnego). Przy 
tym wszystkim, ryzykując zadenuncjowanie przez osiedlonych w Borowie Niemców, cały czas 
zajmowała się tajnym nauczaniem. Natychmiast po wyzwoleniu wróciła do pracy w Szkole 
Podstawowej nr 1. Brała udział w kursach organizowanych przez Ministerstwo Oświaty podno-
sząc kwalifikacje pedagogiczne. Zajmowała się również pracą społeczną. W 1945r. była jedną  
z współorganizatorek Ligi Kobiet, przez wiele lat była czynną członkinią zarządu. W latach  
1945 - 1952 kierowała Komitetem Opieki Społecznej i pełniła funkcję wiceprezesa Powiato-
wego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody (Złota Odznaka i Medal na 45-lecie). Od 1967r. była 
członkiem zarządu Towarzystwa Turystycznego. W 1971r. otrzymała Kawalerski Krzyż Za-
sługi. Rada Miejska w Sierpcu uchwałą z dnia 29 maja 1985r. postanowiła wpisać Jadwigę 
Kołodziejską do księgi zasłużonych dla miasta Sierpc „...dając tym wyraz najwyższego uzna-
nia dla ofiarnej pracy i zasług oraz wybitnych osiągnięć i wkład w rozwój miasta Sierpca ...”. 
Nałogowo robiła szydełkowe serwetki, rozdając je potem w dowód sympatii i wdzięczności za 
zainteresowanie, czy pomoc. Przez całe życie była aktywna społecznie… Zmarła 21.06.1986r.

Źródło: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, ,,Sierpczanie tysiąclecia” - Halina i Jan Burakowscy, Sierpeckie rozmaitości. Wywiady.  

Człowiek perłą naszego regionu - Jan Burakowski

Autorzy: Magdalena Gapińska, Agata Strusińska
Grupa: „Grupa Mozarta” przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu
Opiekun grupy: dr hab. Grzegorz Radomski

Jan Burakowski o sobie...
Urodziłem się 25 października 1934r. we wsi Nowe Grabie koło Wołomina (woj. mazowiec-
kie) w rodzinie chłopskiej. W lipcu 1945r., z uwagi na całkowite zniszczenie gospodarstwa 
w toku działań wojennych (1944r.), rodzice moi przenieśli się na Opolszczyznę do miasta 

Jadwiga Aurelia Kołodziejska razem z przyjaciółmi (Lata 30-te). 
J. Kołodziejska (pierwsza z prawej) Anna i Maksymilian Świtalscy, 
Maria i Marian Kornalewscy, Adolfina i Karol Płaskoniowie, Helena 

Dramińska (Gapińska)

Klasa w Pensji Żeńskiej Anny Piniarowicz, 1915r.
Druga od prawej w drugim rzędzie od góry 
- Jadwiga Aurelia Litwińska (Kołodziejska)

Fotografia Jadwigi Aureli   
z dnia 13.07.1920r., 

dedykowana narzeczone-
mu - Franciszkowi 
Kołodziejskiemu.

„Najdroższemu Franecz-
kowi - Lileczka”
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Niemodlina. Pozostałem tam do ukończenia liceum ogólnokształcącego w 1952r. W latach 1952/56 studiowałem 
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, mieszkałem w tym czasie u rodziny w Aninie. Po zakończeniu studiów 
zamieszkałem w Olsztynie. W 1999r. z powodów rodzinnych wyjechałem do Sierpca, gdzie kontynuowałem działal-
ność bibliotekarską i publicystyczną.

Działalność…
Praca bibliotekarska
W latach 1956 - 1987 pracował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie - kolejno, jako  
instruktor, kierownik Działu Instrukcyjno - Metodycznego i zastępca dyrektora (1975 - 1985). W tym czasie orga-
nizował pierwsze w kraju biblioteki publiczno - szkolne i publiczno - zakładowe, kształtował struktury wewnętrz-
ne bibliotek, a także rozwijał sieć punktów bibliotecznych, Bibliobus i bibliotekę składową. Od 1 stycznia 1988r.  
do czasu przejścia na emeryturę w 1999r. pełnił funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
Praca redakcyjna 
Zredagował kilka książek wydawanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Sierpcu oraz kierował redakcjami kilku czasopism wydawanych przez te biblioteki. W latach 1958 - 
1972 był redaktorem „Informatora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie”. Następnie przewod-
niczył zespołowi redakcyjnemu „Bibliotekarza Olsztyńskiego”. Po wyjeździe z Olsztyna był redaktorem naczelnym 
dwumiesięcznika „Sierpeckie Rozmaitości” (1999 - 2001), a przez ponad 20 lat członkiem redakcji miesięcznika 
„Poradnik Bibliotekarza”.
Udział w organizacjach 
Pełnił liczne funkcje w organizacjach, związkach i komisjach istotnych dla kultury i upowszechniania czytelnictwa: 
w latach 1956 - 2002 działał w kilku organizacjach społecznych i związkach zawodowych: Związek Literatów Pol-
skich (od 1998); Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (funkcja przewodniczącego Zarządu); ZZPKiS (przewodni-
czący Zarządu Okręgu); Państwowa Rada Biblioteczna.
Twórczość literacka
Próby twórczości literackiej podejmował od wczesnej młodości, jednak na 
opublikowanie swojej twórczości zdecydował się dopiero w latach 90-tych. 
Wydał kolejno następujące tomy prozy:

 − „Najpiękniejsza dziewczyna i inne opowieści” (1996).
 − „Bardzo stare lustro - Wspomnienia z lat 1939 - 1952” (1997).
 − „Trochę za dużo szczęścia, Trzy opowieści”(1998).
 − „Ślady naszych stóp. Opowieść z lat 1956 - 1959” (1999).
 − „Świt i zmierzch. Powieść” (2010).

Jest też autorem sagi rodzinnej. Pracuje nad wielotomowymi powieściami: 
„Aksolotl” (losy nauczyciela w latach 1956 - 2000) oraz „Błękitny czajni-
czek” (dzieje wybitnego działacza lewicowego).
Publicystyka
Od 1958r. opublikował około 400 artykułów na tematy bibliotekarskie i społeczno - kulturalne, głównie w czasopi-
smach bibliotekarskich; „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz Olsztyński” i innych periodykach 
regionalnych: „Głos Olsztyński” „Gazeta Olsztyńska”, „Warmia i Mazury”, a także w czasopismach ogólnopol-

skich: „Polityka”, „Tygodnik Kulturalny”, „Trybuna Ludu”. Jest autorem 
poradnika „Samorządowa biblioteka publiczna” (1994) oraz współautorem 
kilkunastu publikacji zbiorowych m.in.: „Współcześni pisarze woj. olsztyń-
skiego” (1972), „Olsztyńskie biografie literackie 1945 - 1988” (1991), „Bi-
blioteki i czytelnictwo na wsi”, „Obraz współczesny i tendencje” (1996).
Jan Burakowski otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za pracę społeczną  
i zawodową: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Order Odrodzenia Polski, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, 
Odznakę Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”, Medal „Zasłużony 
dla miasta Sierpc”. W 2002r. został wyróżniony przez Kapitułę Nagrody im. 
Zygmunta Glogera za działalność regionalną i redagowanie „Sierpeckich 
Rozmaitości”.

Jan Burakowski wraz z żoną Haliną 
- 60-lecie Biblioteki Miejskiej
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Rodzina Dziewanowskich z Gródkowa

Autorzy: Milena Grabarczyk, Magdalena Grzęda, Agnieszka Łagodzińska, Natalia Pielat 
Grupa: „Koło Historii Regionalnej” przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Społecznego  
Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi
Opiekun grupy: Andrzej Jeznach

Historia Dziewanowskich z Gródkowa w Ziemi Wyszogrodzkiej przypomina dzieje wielu 
ziemiańskich rodzin w XX wieku - jest piękna, a zarazem tragiczna…

Kazimierz Ignacy Dziewanowski
Urodził się w 1879r. Był właścicielem Gródkowa i dobrym gospodarzem. Pod względem wielkości kapitału znajdo-
wał się na 45 miejscu wśród najbogatszych ziemian i przemysłowców w międzywojennej Polsce. Zaangażował się 
w działalność społeczno - gospodarczą i polityczną. W czasie I wojny był przewodniczącym sejmiku płockiego. Pod 
koniec wojny zajął się organizowaniem polskiej władzy w powiecie płockim, płońskim i sierpeckim. Został prze-
wodniczącym Kółka Sąsiedzkiego Ziemian Bodzanowsko - Wyszogrodzkich. Zaangażował się w budowę cukrowni 
w Małej Wsi i Borowiczkach. Na początku II wojny światowej zginęło dwóch jego synów. Wkrótce 24 lutego 1940r. 
Kazimierz Ignacy Dziewanowski został aresztowany przez Gestapo. Aresztowanie odbyło się niedługo po pogrzebie 
jego syna Stanisława. Pogrzeb ten podobno zamienił się w manifestację patriotyczną. Niemcy wyrzucili z grodkow-
skiego majątku całą rodzinę. Kazimierz Ignacy był więziony w Płocku, a potem w Działdowie. Następnie został 
wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, stąd przewieziono go do Mauthausen - Gusen, a potem znowu 
wrócił do Dachau. Tu został zamordowany w styczniu 1942r. Przy kościele w Rębowie znajduje się jego symbo-
liczny grób. Dwór w Gródkowie został przejęty przez Komisariat Rzeszy. Po wojnie Gródkowo znacjonalizowano.

Kazimierz Dziewanowski
Urodził się w 1905r. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie, a także Wyż-
szą Szkołę Rolniczą w Gjembloux w Belgii. Podjął pracę na stanowisku wicedyrektora  
w Zrzeszeniu Producentów Spirytusu w Warszawie. W 1929r. ożenił się z Krystyną 
Rose. W czasie wojny obronnej w 1939 roku był podporucznikiem i oficerem informacji  
w 36. pułku piechoty Legii Akademickiej. Kiedy jako kierowca motocykla przewoził 
rozkaz, został śmiertelnie postrzelony. Zginął 8 września 1939r. pod Cyrusową Wolą 
koło Łodzi. Pochowano go obok kościoła w Rębowie. Jego warszawskie mieszkanie przy  
ul. Langiewicza spaliło się podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Spłonęły 
także wszystkie pamiątki oraz dokument zawierający nadania kasztelańskie. Jedną z pa-
miątek, która uległa spaleniu, był order Legii Honorowej nadany przez Napoleona Bo-
naparte Janowi Nepomucenowi Dziewanowskiemu - Bohaterskiemu szwoleżerowi spod 
Somosierry. Syn Kazimierza był znanym pisarzem i pierwszym ambasadorem Rzeczypo-
spolitej w Stanach Zjednoczonych po 1989 roku.

Kazimierz Ignacy Dziewanowski, 
działacz społeczny, polityk, zamor-

dowany w Dachau w 1942r.

Krystyna z domu Rosé Dziewa-
nowska, żona Kazimierza

Bracia Dziewanowscy w dzieciństwie.
Tylko dwaj przeżyli II wojnę światową

Kazimierz Dziewanowski
 (1905-1939). Bohater Września, 

zginął pod Cyrusową Wolą 
koło Łodzi
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Jan Dziewanowski
Urodził się 9 marca 1907 roku w Grodkowie. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole 
des Sciences Politiques w Paryżu, gdzie uzyskał tytuł doktora prawa międzynarodowego. W 1934r. ożenił się z Ja-

dwigą Mazaraki, z którą zamieszkał w Warszawie przy ul. Koszykowej. Po ukoń-
czeniu studiów pracował w bankach w Gnieźnie i Warszawie, a następnie w Wy-
dziale Ekonomicznym Prezydium Rady Ministrów. W 1939r. dostał się do wojska.  
Po wojnie obronnej dotarł przez Litwę do Francji i dalej do Anglii, gdzie miesz-
kał do końca życia. W Wielkiej Brytanii pracował jako zegarmistrz. Ponadto dużo 
pisał, malował a także uczył się gry na fortepianie. Kiedy Jan mieszkał w Anglii, 
jego rodzina została w Warszawie. W 1957r. jego synowie przyjechali do Anglii 
na 3 miesiące w ramach „Akcji łączenia rodzin” i tu już pozostali. Żona Jadwiga 
przyjechała do męża dopiero w 1963r. Jan Dziewanowski zmarł 17 czerwca 1989r. 
w Leicester w Anglii.

Stanisław Dziewanowski
Urodził się 30 listopada 1908r. Ukończył SGGW w Warszawie. Był oficerem rezerwy 
1. Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego i z tym oddziałem wałczył we wrześniu 
1939 roku. Ze wspomnień Zbigniewa Mieczkowskiego, brata Danuty - żony Stanisła-
wa, dowiadujemy się, że Stanisław został dowódcą konnego plutonu zwiadu w Dywizji 
Piechoty w składzie Armii Modlin, której zadaniem było powstrzymanie uderzenia nie-
mieckiego z Prus na Mławę. 18 września trwało natarcie niemieckie wzdłuż rzeki Bug. 
O świcie Niemcy zaskoczyli oddziały pierwszej polskiej linii. Stanisław wraz z plutonem 
zmusił Niemców do odwrotu i przystąpił do natarcia. Jednak w pobliżu folwarku Góra 
nad Narwią, gdzie czekali już Niemcy uzbrojeni w karabiny maszynowe, dostał całą serię 
pocisków w pierś. Zginął 18 września 1939 roku. Tam też go pochowano. Po ekshumacji, 
jego zwłoki przeniesiono do rodzinnego grobu w Rębowie. Zostawił żonę Danutę i nie-
narodzoną jeszcze córkę Zosię.

Tadeusz Dziewanowski
Urodził się 28 września 1911r. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz 
uczęszczał na kursy Turnau’a we Lwowie. Wspólnie z bratem Stanisławem zarządzał 
grodkowskim majątkiem. W 1936r. zamieszkał w Sobanicach niedaleko Gródkowa.  
Ze względu na wadę wzroku, został zwolniony ze służby wojskowej. Jednak w 1939r. 
sam zgłosił się do wojska - uważał to za swój obowiązek. Wkrótce dostał się do nie-
woli. Został wywieziony do obozu w Prusach, a następnie został przewieziony na wieś 
pod Grunwald. Tam pracował u Bauera. W 1940r. uciekł z niewoli. Przyjechał do War-
szawy i ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem - Chrzanowski, pracował w powie-
cie siedleckim, a potem objął stanowisko administratora majątku Krubice. Od 1 sierpnia 
1944r. jako żołnierz AK pod pseudonimem „Zemsta” walczył wspierając Powstanie War-
szawskie. Po wojnie przeniósł się do Otwocka. W 1945r. poślubił Bronisławę Hłasko.  

Ślub Danuty Mieczkowskiej ze Stanisławem DziewanowskimJan Dziewanowski (1907 - 1989).
Żołnierz Września, emigrant

Danuta z Mieczkowskich Dziewa-
nowska, żona Stanisława

Dwór w Gródkowie

Stanisław Dziewanowski 
(1908 - 1939). Bohater Września, 

zginął pod Modlinem

Tadeusz Dziewanowski 
(1911 - 1975)
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Został dwukrotnie aresztowany przez UB. W 1945r. doniósł na niego kolega, z którym wspólnie walczył. Więzio-
no go w Podkowie Leśnej. W 1948r. został oskarżony o sabotaż. Osadzono go w areszcie śledczym w Warszawie,  
a następnie w więzieniu na Gęsiówce. Zmarł 22 lutego 1975r.

Świat, w jakim się urodziłem, cechowała inna filozofia, nie naruszony jeszcze ład staroświeckich obyczajów, etyki, 
honoru, poszanowania prawa. Złożyły się na taki stan całe pokolenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a chociaż 
rozbiory i tyle lat dzieliło nas od tego okresu, w moim otoczeniu i stylu życia niewiele się zmieniło. (...) polska przed-
wojenna opierała swą strukturę agrarną o wielką własność ziemską, która od setek lat dominowała w życiu narodu. 
Wywodząca się w większości wypadków z dawnego stanu szlacheckiego, swą kulturą, przywiązaniem do religii kato-
lickiej, oświatą wśród mas polskiej wsi, odgrywała zasadniczą rolę w utrwaleniu idei niepodległościowych w okresie 
zaborów i oporu przeciw wszelkim zakusom wynarodowienia społeczeństwa polskiego w okresie okupacji niemieckiej 
i komunistycznej. Zapłaciła za to straszną cenę. 

Z. Mieczkowski „Horyzonty wspomnień”, Warszawa - Londyn 2001

Śladami arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
Autor: Rafał Popiołkowski
Grupa: „Koło regionalne” przy Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im. Ks. Poety Jana  
Twardowskiego w Płocku
Opiekun grupy: Ewa Różańska

Pochodzenie arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
Arcybiskup A.J. Nowowiejski nigdy publicznie nie wypowiadał się na temat swojego pochodze-
nia i przodków, ale jednak w pieczęci biskupiej umieścił herb rodowy Jastrzębiec, co świadczy 
o przywiązaniu do tradycji szlacheckiej. Siedzibą rodową Nowowiejskich od XVw. była Nowa 
Wieś w ziemi wyszogrodzkiej, położona kilka kilometrów od granicy woj. płockiego. Przedsta-
wiciele rodziny sprawowali w XVIIIw. wyższe urzędy ziemskie: cześnika, sędziego ziemskiego 
wyszogrodzkiego i kilkakrotnie łowczego. Pradziadek Cyprian był szambelanem króla Stanisła-
wa Augusta, a ojciec Cypriana Ignacy, łowczym wyszogrodzkim - trzykrotnie posłował na sejm, 
między innymi Sejm Wielki. 
Lata dziecięce
Arcybiskup A. J. Nowowiejski urodził się 11.02.1858r. we wsi Lubienia, pa-
rafia Krynki koło Opatowa w diecezji sandomierskiej. Lubienia w obecnym 
podziale administracyjnym położona jest w województwie świętokrzyskim, 
powiecie starachowickim, gminie Brody. Jego rodzicami byli Antoni i Ma-
rianna z Sutkowskich. Pierwszym nauczycielem był ojciec, który pracował 
jako nadleśniczy w leśnictwie Iłża. Po edukacji otrzymanej w domu uczęsz-
czał do Gimnazjum Gubernialnego w Radomiu. W 1873r. (1874r. wg innych 
źródeł) przeniósł się wraz z rodzicami do Płocka.
Okres seminarium
Dnia 7 września 1873r. (1874r. wg innych źródeł) w wieku 16 lat został przyjęty do Seminarium Duchownego w Płoc-
ku. Studia seminaryjne trwały wówczas 5 lat. W trakcie studiów pełnił funkcję dziekana kleryckiego. 19.06.1878r. 
został skierowany na dalsze studia teologiczne do Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1882r. zdobył tytuł ma-
gistra teologii.
Święcenia i pierwsza posługa kapłańska 
W latach 1882 - 1883 pełnił funkcję wikariusza w płockiej farze - parafii św. Bartłomieja i rektora kościoła porefor-
mackiego pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 10.07.1881r. w wieku 23 lat z rąk biskupa 
A. Gwintowta. W czerwcu 1882r. otrzymał nominację na profesora Seminarium Duchownego w Płocku, gdzie uczył 
łaciny, liturgii i teologii moralnej. Z nominacji biskupa Kacpra Borowskiego w 1883r. został mianowany wicerekto-
rem seminarium, funkcję tę pełnił do 1901r. W tym czasie dał się poznać, nie tylko, jako wymagający moderator, ale 
przede wszystkim, jako wybitny profesor - znawca i miłośnik liturgii. Te zainteresowania liturgią sprawiły, że biskup 
Kossowski w kwietniu 1888r. mianował go ceremoniarzem katedralnym. W tym czasie przygotował do druku pierw-
sze prace z dziedziny liturgiki. W 1887r. odbył tajną misję do Rzymu w sprawie uzyskania specjalnego Facultates dla 
prześladowanego przez władze carskie rządcy diecezji, biskupa Kossowskiego. 

Jastrzębiec 
- herb szlachecki

Leśniczówka, w której się wychował 
abp A. J. Nowowiejski
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W latach 1901 - 1908 pełnił obowiązki rektora seminarium. Nowy rządca diecezji biskup Jerzy Szembek w 1902r. 
mianował go wikariuszem generalnym, a w 1904r. Stolica Apostolska obdarzyła go godnością prałata. Po odejściu 
biskupa Szembeka do Mohylewa, ksiądz Nowowiejski w latach 1903 - 1904, jako wikariusz generalny, zarządzał 
diecezją płocką. 
Powołanie na biskupa płockiego

Przełomowym momentem w życiu księdza Nowowiejskiego był rok 1908, gdy na wniosek 
biskupa Wnukowskiego, papież Pius X mianował go biskupem płockim. Sakrę biskupią 
przyjął 6 grudnia w Petersburgu z rąk swego poprzednika na stolicy biskupiej w Płocku, 
a wówczas już arcybiskupa Wnukowskiego, metropolity mohylewskiego oraz biskupa S. 
Zdzitowieckiego z Włocławka i A. Niedziałkowskiego, biskupa łuckiego. Przez cały czas 
biskupiej posługi w diecezji płockiej, która trwała 33 lata, dawał dowody wielkiej troski 
o odpowiedni poziom duchowy i intelektualny duchowieństwa i świeckich tej diecezji. 
Działania Biskupa
Abp Antoni Julian Nowowiejski wydatnie wspierał rozwój oświaty. W 1915r. został prze-
wodniczącym Gubernialnej Rady Szkolnej, której zadaniem była odbudowa szkolnictwa 
podstawowego i średniego. Zatroskany o poziom wykształcenia religijnego i oświatę 
wśród ludu, powołał do istnienia: Katolicki Uniwersytet Ludowy w Proboszczewicach, 

Instytut Wyższej Kultury Religijnej i Towarzystwo Bibliotek Parafialnych 
oraz Płocką Szkołę Organistowską. Rozbudował gmach Wyższego Semi-
narium Duchownego i powołał w 1916r. Niższe Seminarium. Zreformował 
studia filozoficzno - teologiczne w płockim seminarium - wydłużył czas ich 
trwania z czterech do sześciu lat oraz prowadził ożywioną współpracę wielu 
profesorów seminarium z uczelniami we Francji, Szwajcarii i we Włoszech. 
W dowód uznania Stolica Apostolska nadała uczelni przywilej przyznawa-
nia stopnia bakałarza z teologii. W 1908r. założył pierwsze w Królestwie 
Polskim muzeum diecezjalne, a w 1929r. wybudował dla kleryków „Anto-

niówkę” - dom letniskowy. Zreorganizował diecezjalną sieć parafii i dekanatów, konsekrował około 40 nowo zbudo-
wanych, bądź wyremontowanych kościołów, wybudował w diecezji wiele domów Akcji Katolickiej. 
W 1911r. zorganizował opiekę duszpasterską i materialną nad imigrantami sezonowymi i powołał w tym celu Płoc-
kie Towarzystwo Opieki, które zajmowało się ratowaniem głodujących dzieci robotniczych. W okresie kryzysu go-
spodarczego w 1931r. zakładał „Komitety dla głodnych”. Ogromne zasługi położył abp Nowowiejski w dziedzi-
nie ratowania bezcennych skarbów kultury materialnej Płocka. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu renowacja  
i rozbudowa Katedry Płockiej. Oprócz zainteresowań naukowych np. z dziedziny liturgii i szeroko pojętej teologii, 
szczególne miejsce w posłudze pasterskiej abp. A. J. Nowowiejskiego zajmowały sprawy misji. Jako biskup płocki  
z wielką troską apelował do wiernych i duchowieństwa o wspieranie dzieła ewangelizacji świata. Listy pasterskie, 
odezwy i kazania arcybiskupa były stałym środkiem animacji misyjnej w diecezji płockiej. Od momentu, gdy Epi-
skopat Polski w 1920r. podjął w Częstochowie uchwałę o założeniu Związku Misyjnego Duchowieństwa we wszyst-
kich diecezjach, a jego sekretarzem został ks. bp Adolf Szelążek, sufragan płocki, sprawy misji stały się jednym  
z głównych tematów w nauczaniu abp. Nowowiejskiego. Tworzenie struktur Związku Misyjnego w Polsce prze-
biegało powoli i trwało prawie 4 lata. Dlatego też w 1924r. abp Nowowiejski przedstawił podczas konferencji Epi-
skopatu Polski wniosek, by akcję misyjną w Polsce zorganizować również na szczeblu krajowym. W tym celu abp 
Nowowiejski postulował powołanie prezesa krajowego Związku Misyjnego Duchowieństwa. Propozycja ta została 
przyjęta, a jako kandydata na prezesa krajowego zaproponowano samego wnioskodawcę. Dnia 17 stycznia 1925r. 
abp Nowowiejski został mianowany, przez wyżej wymienioną kongregację, dożywotnio pierwszym w dziejach pre-

zesem krajowym Związku Misyjnego Duchowieństwa w Polsce.
Był autorem wielu znakomitych prac z zakresu historii, liturgii, komparaty-
styki kościelnej. Zajmował się m.in. dziejami Płocka. Do najwybitniejszych 
dzieł należy „Wykład liturgii Kościoła katolickiego”, oraz „Ceremoniał 
parafialny” podstawowy podręcznik duchowieństwa parafialnego, którego 
do wybuchu II wojny światowej było aż siedem wydań. Nie sposób wy-
liczyć wszystkich zasług biskupa Nowowiejskiego. W dowód uznania za 
jego wszechstronną troskę o dobro Kościoła Płockiego i za zaangażowanie 
w sprawy misyjne w Polsce, papież Benedykt XV mianował go asystentem 
tronu papieskiego, zaś Pius XI mianował go w 1930r. arcybiskupem tytu-

Zdjęcie biskupa z 1913r.

Płock - Monografia Historyczna 
- autor arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski
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larnym Silyum. W 1931r. w 50-tą rocznicę święceń kapłańskich, otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Polonia Restituta. W tym też roku Uniwersytet Warszawski nadał mu doktorat Honoris Causa, a w Płocku otrzymał 
tytuł Honorowego Członka Rady Miasta.
Internowanie i męczeństwo w obozie
Po długich latach owocnego duszpasterzowania w diecezji płockiej i wielkiego zaangażowania w sprawy misyjne  
w Polsce, w życiu abp. Nowowiejskiego rozpoczął się ostatni i najtrudniejszy etap jego życia. 
Po wybuchu II wojny światowej zdecydował się na pozostanie w diecezji, nie zamierzając ukrywać się przed okupan-
tem. Dnia 28.02.1940r. arcybiskup A. J. Nowowiejski wraz ze swoim sufraganem bp. L. Wetmańskim został aresz-
towany przez Gestapo, a następnie zostali wywiezieni do Słupna koło Płocka, gdzie byli internowani do 7.03.1941r. 
W nocy z 6/7.03.1941r. zostali przewiezieni ze Słupna do Imielnicy, a stamtąd do Płocka. Z piwnicy płockiego Magi-
stratu przewieziono biskupów, rankiem 8.03.1941r. do obozu w Działdowie. Podczas pobytu w obozie w Działdowie 
byli oni ściśle izolowani w celi nr 12 od reszty więźniów i szczególnie szykanowani. Abp Nowowiejski poddawany 
był różnym torturom fizycznym i moralnym z próbą profanacji krzyża, nie załamał się jednak. Zmarł prawdopodob-
nie 28.05.1941r., mając 83 lata, 60 lat kapłaństwa w tym 33 lata biskupstwa. Niemcy, jako przyczynę śmierci podali 
uwiąd starczy. Do dziś nie jest znane miejsce pochówku arcybiskupa. Znane są nazwiska dwóch Żydów, którzy 
wywieźli poza obóz ciało zmarłego. Byli to Pużycki i Sakwa, ale obaj zostali rozstrzelani przy likwidacji obozu.  
W gromadzonej od 1945r. dokumentacji dotyczącej męczeństwa biskupów płockich najczęściej, jako przypuszczalne 
miejsce pochówku abp. Nowowiejskiego wymienia się las w Malinowie, na Górze Komornickiej i w Białutach. 

Beatyfikacja
13.06.1999r. w Warszawie Jan Paweł II ogłosił arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego błogosławionym  
w grupie 108 błogosławionych męczenników, razem z biskupem Leonem Wetmańskim. 
Współczesne miejsca w Płocku upamiętniające abp. Antoniego Julina Nowowiejskiego.
 

Źródło: http://www.nowowiejski.cba.pl/index.php?page=author, http://www.ralf.franciszkanie.pl/heroes/Nowowiej.html, 
http://pl.wikipedia.org, http://www.plock24.pl/126/antoni-julian-nowowiejski, http://www.turystykaplock.eu, 
http://galeria.antonianum.nazwa.pl/

Zdjęcia biskupów podczas internowania w Słupnie

Pomnik abp. A. J. Nowowiejskiego 
przy Placu Edwarda Jurgensa 

w Płocku

Muzeum Diecezjalne im. Błogosławionego 
abp. A. J. Nowowiejskiego w Płocku
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Mikołaj Lasocki - humanista, dyplomata, mecenas
Autorzy: Patryk Fistek, Aleksandra Muszyńska, Adrianna Muszyńska, Monika Dzięgielewska, Sylwia Karolak, Ewa Gasik
Grupa: „Odkrywcy tajemnic” przy Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym
Opiekunowie grupy: Beata Wrześniewska, Jarosław Jankowski

Mikołaj Lasocki - szlachcic, herbu Dołęga. Urodzony w Lasotkach (gmina Brudzeń Duży)  
ok. 1380r. Syn ubogich szlachciców: Michała i Grzymisławy. Spokrewniony z Pawłem Włodko-
wicem, obrońca interesów polskich w sporach z krzyżakami. Zmarł 1450r. w Terni.
Okres nauki Mikołaja Lasockiego
Prawdopodobnie w 1407r. został zapisany na wydział prawa Akademii Krakowskiej, wcześniej 
uzyskał stopień magistra sztuki. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy studia prawnicze ukoń-
czył. Jednakże szybki przebieg kariery, świadczy o wszechstronnym wykształceniu.   
Przebieg kariery dyplomatycznej M. Lasockiego
Pojawia się wzmianka, iż w 1423r. Lasocki uczestniczył w procesie polsko - krzyżackim.  
W następnym roku był sekretarzem królewskim i kanonikiem krakowskim. Pracę w Kancelarii 
Królewskiej uzyskał prawdopodobnie dzięki protekcji Stanisława Ciołka z pochodzenia także 

Mazowszanina. Wyznaczenie w 1433r., przez króla Władysława III, Mikołaja Lasockiego na jednego z trzech de-
legatów na sobór bazylejski świadczy, że był bardzo ceniony przez dwór monarchy. Sobór w Bazylei pozwolił La-
sockiemu na swobodne oskarżenie działań Krzyżaków, którzy pod pozorem chrystianizacji mordowali niewinnych 
ludzi. Domagał się likwidacji zakonu krzyżackiego, uznając go za ogromne zło w Kościele Katolickim. 
Na obradach soboru ustalono skład delegacji do Arras, gdzie miały zostać podjęte decyzje pokojowe między Francją, 
Burgundią i Anglią. W skład tej delegacji wchodził Mikołaj Lasocki.
Kariera kościelna Lasockiego
Po 1458r. uzyskał tytuł prałata i kustosza Gniezna. W latach 1447 - 1450 był ambasado-
rem Stolicy Apostolskiej. Otrzymał propozycję objęcia nominacji na biskupa pomorsko 
- kujawskiego, jednakże odrzucił ofertę ze względu na sprzeciw króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Miał także możliwość pełnienia urzędu arcybiskupa Ostrzyhomia, jednakże 
proponowanej funkcji nie przyjął.      
Mecenas
Nawiązanie znajomości z Guarinim Guarini, wybitnym pedagogiem z Werony spowo-
dowało możliwość kształcenia i przygotowania młodzieży polskiej do działania w życiu 
naukowym i politycznym kraju.
Humanizm a Mikołaj Lasocki
Według jednego z wielkich kronikarzy historii Polski Jana Długosza, Lasocki to: ,,Mąż rzadkiego rozumu i dziwnej 
do wszelkich spraw zręczności. Nauk wielki miłośnik i chwalebne dzieła tak głośną w świecie pozyskał sławę, że Po-
laka przez długie lata podobnego jemu nie wydała męża i kto wie, czy kiedy wydać zdoła”. Swym długoletnim trudem 
badawczym udostępnił młodym ludziom możliwość posiadania tak ogromnej wiedzy, jaką on sam miał. 
Mikołaj Lasocki to największy polski mecenas, dzięki którego pomocy i wpływom jesteśmy dumni z takich wybit-
nych postaci jak, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej.      

Źródło: Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, Warszawa 2000; www.mazowsze.hist.pl; 
www.brudzen.pl/ciekawi-ludzie; www.naukowy.pl

Płocka Matka Teresa - siostra Helena Pszczółkowska

Autorzy: Michał Piotrowski, Kamila Sosnowska, Iza Schodowska, Judyta Ziółkowska, Jolanta Pawlak
Grupa: „Szkolny klub wolontariusza” przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Opiekun grupy: Anna Jeziórska

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie jest ważne to, co się ma, ale czym się 
dzieli z innymi”.

(Jan Paweł II)

Herb Dołęga

Guarinim Guarini
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Płocczanie, szczególnie ci starsi, niejednokrotnie słyszeli to zdanie - „Kalkuta miała Mat-
kę Teresę, Płock ma swoją siostrę Helenę”. O kim mowa? Oczywiście o płockiej zakon-
nicy - siostrze Helenie Pszczółkowskiej. Wielu z nich pamięta także tą szczupłą, niską, 
nieco zgarbioną siostrę Szarytkę, przemierzającą codziennie płockie ulice. Widywano 
ją w okolicach Szpitala Świętej Trójcy, ul. Sienkiewicza i płockiej Starówki, wszędzie 
tam, gdzie ktoś oczekiwał jej pomocy. Siostra Helena była bez wątpienia pierwszą wielką 
wolontariuszką. Zdobywała leki i pieniądze dla biednych i chorych. Odwiedzała potrze-
bujących. Organizowała posiłki oraz środki potrzebne do codziennego życia. Nigdy nie 
czekała na pochwały i rozgłos. Podobno nie lubiła też porównywania do Matki Teresy  
z Kalkuty, którą jednak bardzo ceniła. 
Historia życia siostry Heleny rozpoczyna się 25 maja 1925r. we wsi Dzielin pod Przasny-
szem. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1942r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego  
a Paulo w Warszawie. Zdobyła dyplom pielęgniarki. Pracowała w szpitalu w Kielcach, Lublinie i Otwocku, by znów 
wrócić do Warszawy. Kolejnym miejscem pobytu siostry było Obryte koło Pułtuska. W 1966r. siostra Helena przy-
jechała do Płocka i została w naszym mieście na stałe. Tu pełniła funkcję opiekunki społecznej pomagającej chorym  
i ubogim. Na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. zaczęła współpracować z tutejszym Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Już osiem lat później otrzymała medal „Zasłużony dla Płocka”. W uzasadnieniu wniosku o nada-
nie tego odznaczenia napisano: „Zna doskonale płockie zakamarki, podwórka oraz ludzi, którzy wymagają pomocy, 
opieki i wsparcia. Wie, gdzie kto umiera, gdzie kto się rodzi, kto cierpi i kto wymaga opieki oraz pomocy. Zna, na co 
dzień dramaty bitych żon, opuszczonych przez rodziców dzieci…”. Dwa lata później siostra Helena była nominowana 
do tytułu Płocczanina Roku i Płocczanina Stulecia. Na łamach płockiego wydania „Gazety Wyborczej” znajdujemy 
taką opowieść siostry: „Wstaję o 5.00 rano, potem wspólna modlitwa brewiarzowa, rozmyślanie i msza o 7.00. Zaraz 
po śniadaniu zaczynam krążyć po domach swoich chorych. Jest ich około setki. Zawsze wieczorem ustalam sobie tra-
sę, oceniam, kto potrzebuje mnie najbardziej. Pomagam przy toalecie, przynoszę odzież, załatwiam węgiel, bezpłatne 
obiady, wizytę lekarza albo różne sprawy w urzędach. Jeśli uda mi się wrócić na obiad, to po nim zwykle znów jestem 
zajęta. Bo wtedy część spośród kilkuset pozostałych moich podopiecznych: bezrobotnych, bezdomnych, z prośbą  
o ratunek przychodzi do mnie. A ja wydaję im żywność, odzież…”. Nie były to jedyne nagrody. Otrzymała także 
odznakę Zasłużonego Opiekuna Społecznego, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Piotra i Pawła (odznaczenie watykań-
skie). Siostra nie chciała mówić o tytułach i odznaczeniach. Była osobą nie-
bywale skromną. Podejmowane działania uważała za swój obowiązek wyni-
kający m.in. z wiary i zakonnych reguł. Pomagała wszystkim bez względu 
na ich wyznanie, czy przekonania. 
Siostra Helena Pszczółkowska zmarła 2 marca 2007r.. Została pochowana na 
warszawskich Powązkach. W pamięci wielu mieszkańców Płocka pozosta-
nie już na zawsze, bo jak ktoś słusznie zauważył - są święci, którzy nigdy nie 
trafią do tekstów litanii, ich obrazy nie zawisną w kościołach, ale zagoszczą 
w naszych sercach i wspomnieniach. To święci ponadczasowi dzięki swym 
czynom. A do ich grona można na pewno zaliczyć „płocką Matkę Teresę - 
siostrę Helenę”. 
 

Śladami Franciszka Tarczyńskiego

Autorzy: Natalia Witkowska, Magdalena Krasińska, Natalia Mądra, Magdalena Rozworska, Sylwia Zarecka, Lidka Tracz
Grupa: „Rozwiń skrzydła” przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy"
Opiekun grupy: Anna Górczyńska

Samotne jego serce przylgnęło do kurhanów starożytnych,
do urn, do monet starych, do tego co było, pamiątką....

Adam Grabowski
Redaktor naczelny „Ech Płockich i Łomżańskich”

Franciszek Tarczyński, syn Kazimierza i Marianny z Grodzickich, urodził się w 1833r.  
w Łęczycy. W latach 1845 - 1850 uczył się na wydziale filologicznym Gimnazjum Guber-
nialnego w Płocku, w latach 1853 -1857 uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. 



-17-

My dla regionu

W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego pracował w rodzinnym Płocku, 
jako zawodowy fotograf, nauczyciel kaligrafii i rysunku, a ponadto malował obrazy religijne 
dla kościołów m.in. namalował obraz Matki Boskiej w kościele w Bonisławiu i w Sikorzu. 
Aktywnie uczestniczył w powstaniu w 1863r. za co został zesłany do Ufy u podnóża Uralu. 
Po powrocie z zesłania już do końca życia mieszkał w Płocku. 
Franciszek Tarczyński zmarł 29.06.1900r. w trakcie prowadze-
nia prac wykopaliskowych w Romatowie. Został pochowany na 
pobliskim cmentarzu w Kurowie. Na kilka miesięcy przed śmier-
cią przekazał rejentalnie swoje zbiory, liczące ponad pięć tysięcy 
eksponatów, księdzu kanonikowi Tomaszowi Kowalewskiemu, 
który umieścił je w kapitularzu płockiej Katedry. W początkach 
XXw. zbiory te stały się podstawą ekspozycji archeologicznej 
powołanego do życia Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Zami-

łowanie do starożytności odziedziczył Tarczyński po ojcu, po śmierci, którego przejął 
pozostałe po nim numizmaty, książki i luźne notatki. Okazał się niezwykle sumiennym 
i wnikliwym badaczem. Dzięki prowadzonym przez siebie badaniom wykopaliskowym, 

Tarczyński zgromadził liczącą się w kraju kolekcję. 
Szczególnie wnikliwie opisał groby ciałopalne głównie 
popielnicowe z młodszej epoki żelaza (V w. p.n.e.) i ne-
kropolie z okresu wczesnego średniowiecza. Na terenie 
północnego Mazowsza stworzył archeologiczną mapę 
guberni płockiej.
Wizyta na stanowisku archeologicznym w Krasinie 
(dzisiaj Smorzewo)
Pierwszym badaczem tego stanowiska był Franciszek 
Tarczyński. Cmentarzysko na wzgórzu Krasino pre-
zentuje powszechny na północnym Mazowszu od XI 

do XIIIw., typ nekropoli z grobami szkieletowymi obudowanymi kamienia-
mi polnymi. Jego wyjątkową cechą jest jednak to, że od amatorskich badań  
w 1900r., aż do dzisiaj jego obszar pozostaje nieużytkiem. A to daje duże 
szanse na odkrycie niezniszczonych grobów. W 12 pochówkach badacze na-
trafili na przedmioty, które bliscy zostawili zmarłym. Było to 17 kabłączków 
skroniowych z esowatym uszkiem (w większości srebrnych), trzy pierścionki 
z brązu i srebra, trzy paciorki szklane (w tym jeden segmentowy z wtopioną 
folią srebrną), jedną nietypową ozdobę ze srebra, siedem żelaznych noży 
oraz srebrny denar krzyżowy. Aktualnie w Muzeum Mazowieckim w Płoc-
ku można obejrzeć zrekonstruowany grób wojownika z Krasina (wystawa  
X wieków Płocka). 

Źródło: ,,Skarby z ziemi wydobyte” praca zbiorowa, wyd. Muzeum Diecezjalne w Płocku ,,Śladami Franciszka Tarczyńskiego. 
Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych”, pod red. Tomasza Kordali. Zdjęcia: kronika szkoły podstawo-
wej w Ostrowach oraz prywatne zbiory realizatorów. Informacje pracowników Muzeum Diecezjalnego, w którym znajdują się 
płockie zbiory F.Tarczyńskiego oraz wystawa w Muzeum Mazowieckim w Płocku ,,X wieków Płocka”, w której znajduje się zre-
konstruowany grób wojownika waregoruskiego z cmentarzyska w Krasinie oraz obiekty z Kurowa w zaaranżowanej karczmie.

Chcemy tworzyć historię biorąc przykład z ludzi, 
którzy są dla nas autorytetem

Autorzy: Agnieszka Kamińska, Natalia Kwiatkowska, Sylwia Saganowska, Marta Nowak,  
Magdalena Nowakowska, Olga Uździcka, Anna Kozłowska
Grupa: „Blisko nas - Sierpc, Susk i okolice” przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Opiekun grupy: Marek Czermiński, Joanna Urbańska

Andrzej Olechowski, kombatant AK, to znany fotograf sierpecki, obecnie na emeryturze. 
Gdy wybuchła II wojna światowa miał 12 lat. Wśród kilkunastu kolegów wiódł prym, za-

Grób F.Tarczyńskiego na cmenta-
rzu parafialnym w Kurowie

Płockie zbiory F. Tarczyńskiego

Archeologowie z Muzeum Mazowieckiego w Płoc-
ku i Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w czasie 

prowadzonych przez nich  prac wykopaliskowych 
w Krasinie - lipiec 2011r.
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wsze inicjował poczynania grupy, nazywano go „stary”, chociaż nie był najstarszy. W szkole prowadzonej przez 
Niemców jego bojowość polegała na wrzucaniu przez okna do klas, zdechłych szczurów, myszy, żab a nawet zapa-
kowanych „min poślizgowych”. Na ulicy, widząc czy mijając żołnierzy niemieckich odwracał się i spluwał. Taką 
formę walki stosowali małoletni uczniowie. 
Hanna Kowalska urodziła się w 1935r. w pod sierpeckim Mieszczku. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego  

w Płocku rozpoczęła w 1954r. pracę zawodową w Szkole Podstawowej w Gójsku, a póź-
niej w Studzieńcu. W tym czasie uzupełniła wykształcenie w Studium Nauczycielskim  
w Płocku. W 1964r. podjęła pracę jako polonistka w technikum Ekonomicznym w Sierp-
cu. Po dziesięciu latach przeszła do sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego, w którym 
pracowała do przejścia na emeryturę. W 1968r. rozpoczęła studia polonistyczne na UAM 
w Poznaniu. W 1972r. uzyskała tytuł magistra filologii polskiej. W latach 1987 - 1992 
pełniła funkcję metodyka języka polskiego w Sierpcu i szkołach podległych Delegaturze 
Kuratorium Oświaty w Płocku. W trakcie pracy nauczycielskiej, jak i po jej zakończeniu, 
pasją pani Kowalskiej było harcerstwo. Poświęciła się mu bez reszty. W latach 1992 - 
2007, pełniła funkcję komendanta Hufca ZHP Sierpc. Jest również autorką wielu publika-

cji, dokumentujących działalność ZHP na terenie Sierpca i powiatu sierpeckiego. W dniu 19.II.2010r., w Hufcu ZHP 
w Sierpcu, odbyła się zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej i XXX-lecia Hufca z Januszem Korczakiem. W czasie 
jej trwania pani Kowalskiej wręczono medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca”. Za wyróżniające wyniki w pracy za-
wodowej i działalności harcerskiej była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. 
Jan Chojnacki urodził się 18.IX.1923r. - działacz harcerski, poeta, artysta amator. Absolwent Szkoły w Susku  

i syn jej długoletniego kierownika, Bronisława Chojnackiego. Od czasów dzieciństwa, 
jeszcze, gdy mieszkał w Susku, miał predyspozycje przywódcze. W wakacje 1936r. 
zamieszkał w Sierpcu. Natychmiast po rozpoczęciu roku szkolnego zapisał się do ist-
niejącej w Susku 98 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy im. Jakuba Jasińskiego. 
„W lutym 1945r. po uruchomieniu szkoły, odtworzyłem swoją dawną drużynę. Do za-
bawnych ciekawostek należało, że otrzymałem na to oficjalne upoważnienie od ówcze-
snego przewodniczącego Związku Walki Młodych w Sierpcu, Janusza Sułkowskiego, 

który zarazem wyraził aprobatę dla druha Zdzisława Wrońskiego na mego przybocznego. Niezwykłość zdarzenia 
polegała na tym, że ja byłem synem głównego działacza sanacyjnego w powiecie, zaś ojciec Zdzisława, to przed-
wojenny komendant granatowej policji w Sierpcu. Mieliśmy, zatem obaj „znakomite” pochodzenie, niezwykle ostro 
piętnowane przez ówczesne władze”. 
Jego droga harcerska wiodła dalej przez Płock, Gdańsk i Warszawę - od stopnia Harcerza Rzeczypospolitej do 
harcmistrza. Natomiast jego skromna sierpecka piosenka dała początek kilkudziesięciu utworom, takim, jak:  
„Z Małachowianki śpiewa drużyna” (1945), „W nadwiślańskim grodzie” (1946), „Szare płótna namiotów” (laure-
atka konkursu ZHP, 1946), „Hymn Chorągwi Mazowieckiej” (1982), „Dzieci Płocka” (pieśń zespołu o tej nazwie 
- 1983), „Stanica w Gorzewie” (1985), „Plurimos annos Małachowianko” (1995), „Z rozlicznych krain” (piosenka 
Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego Zegrze’95) oraz słowa hymnu TNP (do muzyki prof. Tadeusza Paciorkiewi-
cza). Niektóre z tych pozycji ukazały się w śpiewnikach, a wymienioną tu piosenkę zlotową, wydrukowano w oficjal-
nym „Dzienniczku Uczestnika”. Posiadał ją każdy z ponad 7 tysięcy obecnych tam harcerzy. Jego liryki, pisane od 
wczesnej młodości, pełne są żywiołowego optymizmu. Dodatkową zaletą zbiorku są liczne rysunki samego autora.
Kazimierz Czermiński - mgr pedagogiki specjalnej, ur.28.IV.1944r. w Sierpcu. W latach 1978 - 1991 był dyrek-
torem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu. Od 1992r. jest 
radnym Rady Miejskiej w Sierpcu, a od 1998r, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. 
Zorganizował on m.in.: świetlicę wychowawczą dla dzieci pochodzących z rodzin 
patologicznych; był inicjatorem budowy biura dla chorych na SM, doprowadził do 
budowy siłowni przy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz basenu. Orga-
nizator wielu imprez dla społeczności lokalnej miasta Sierpca; inicjator i organizator 
imprez i zawodów rekreacyjno - sportowych, konkursów m.in.: Plebiscytu na Najlep-
szego Sportowca i trenera Miasta Sierpca, Memoriału im. Tadeusza Wiśniewskiego  
w L-A (XV edycja), Zawodów Regionalnych i Wojewódzkich Mistrzostw w podnosze-
niu ciężarów i trójboju siłowym w latach 1986 - 1999. 
K. Czermiński od lat pasjonuje się sportem. Wychował złotego medalistę europejskiej 
olimpiady specjalnej w Glasgow - D. Nastachowskiego (skok w dal) oraz medalistów 
ogólnopolskich olimpiad specjalnych - G. Jakubowskiego i I. Rutecką. Wśród jego 
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wychowanków są brązowi medaliści mistrzostw Europy i Świata. Zawodnicy K. Czermińskiego zdobywali medale 
na mistrzostwach Polski w sportach siłowych: podnoszenie ciężarów i trójboju siłowym. Sam od wczesnej młodości 
rozsławiał imię Sierpca. Jako uzdolniony lekkoatleta w skoku w dal w 1960r. ustanowił rekord powiatu sierpeckiego 
(626 cm), zdobył również wicemistrzostwo województwa warszawskiego w kategorii juniorów, wicemistrzostwo 
Warszawy i mistrzostwo Polski. Bardzo dobre wyniki osiągnął w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i oszczepem, bie-
gach na 100 i 200 m. Od 1964r. pasjonował się sportami siłowymi i uzyskiwał wyniki na poziomie 2 klasy sportowej 
państwowej. Przez wiele lat pracował, jako trener w klubie LKS Grywt. W latach 1991 - 1996 sprawował funkcje 
prezesa tego klubu. Reprezentował dawne woj. warszawskie w skoku w dal i w pchnięciu kulą. W 1960r. zdobył mi-
strzostwo dzielnicy centralnej w skoku w dal z wynikiem 625 cm. W kategorii seniorów znajdował czołowe miejsca 
w województwie. Skacząc regularnie prawie 7 m w dal i pchał kulę na odległość 13 m. W swojej karierze repre-
zentował LZS i pozostał wierny LZS-om do dnia dzisiejszego. Następnie K. Czermiński postanowił zająć się inną 
dyscypliną sportową - podnoszeniem ciężarów. Początkowo, jako zawodnik startował w trójboju w wadze do 75 kg 
i do 300 kg co dało mu 2 klasę sportową. Gdy z „Gryfu” Sierpc odszedł trener Szostak - Kazimierz, jako najstarszy 
z grupy podjął się funkcji trenerskiej. Największe sukcesy ciężarowcy z Sierpca odnosili w latach 1970 - 1975 kiedy 
walczyli w III lidze. Niestety klub nie opływał w dostatkach, więc najlepsi odchodzili do bogatszych klubów w kraju. 
Paweł Bogdan Gąsiorowski jest sierpczaninem, z zawodu historykiem, z zamiłowania genealogiem i heraldykiem, 

wielbicielem Sierpca i Ziemi Sierpeckiej. Ukoronowaniem Roku Chopinowskiego na 
Ziemi Sierpeckiej jest publikacja „Fryderyk Chopin w Rościszewie” napisana przez 
Pawła Bogdana Gąsiorowskiego. Zrekonstruowanie przez Gąsiorowskiego dwudnio-
wego pobytu w Rościszewie 17-letniego Fryderyka (w dniach 7 - 8.VII.1827r.) jest 
prawdziwym majstersztykiem i niesłychanie pobudza wyobraźnię czytelnika. Książkę 
wydało we wrześniu 2010r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. To nie pierw-
sze dzieło autora, jego debiutem książkowym były wydane w 2005r. przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej „Nekropolie ziemi sierpeckiej”, ceniony przewod-
nik po cmentarzach Sierpca i okolic. Był też współautorem monografii Sierpca oraz 
przewodnika „Ziemia sierpecka znana i nieznana”, na stałe współpracuje z kwartalni-
kiem „Sierpeckie Rozmaitości”. 

Edmund Szpanowski
Dominującą stosowaną przez niego techniką jest rzeźba w drewnie. Stosuje własne środki ekspresyjne, które przed-
stawiają nowe wartości będące odbiciem jego subiektywnych odczuć. Szpanowski jest na etapie poszukiwań coraz to 
ciekawszych układów form i faktury. Otwiera mu to nową drogę dla nowych kompozycji rzeźbiarskich. Problematy-
ka, jaką się zajmuje to przede wszystkim przestrzeń wyrażona przy pomocy form rzeźbiarskich. W jego warsztacie 
powstają rzeźby monumentalne np. „Kronikarz”, ,,Światowid”, ,,Amazonki”, ,,Jutrzenka”. Tworzy także mniejsze  
i bardziej nowoczesne formy: ,,Zamyślony”, ,,Układ dwójkowy”, ,,Misterium”, ,,Pokłon”. W jego zbiorach znajdują 
się również rzeźby sakralne. Patrząc na jego kompozycje rzeźbiarskie widać, iż autora wyraźnie inspirują kształty 
biologiczne i postać ludzka.
Tomasz Krukowski
Pan Tomasz historią interesuje się od zawsze. Jak powiedział po prostu lubi to co robi. Ukończył technikum, lecz 
od początku wiedział, że jego zainteresowania są inne. Ukończył studia historyczne i w tym kierunku ułożył swoje 
życie zawodowe. Początkowo pracował w Urzędzie Gminy w Sierpcu. Obecnie pracuje w Pracowni Dokumentacji 
Dziejów miasta Sierpc. Jest człowiekiem, który realizuje swoje pasje. Niedługo pracownia będzie przeniesiona do 
nowego budynku Domu Kultury w Sierpcu. 
Wojciech Rychter

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Chorych na Raka „Szansa na życie” powstało 4.IV.2004r. 
Z upływem lat dodano do nazwy człon „Niepełnosprawnych”. Założycielem stowarzy-
szenia był Wojciech Rychter, radny Miasta Sierpca. Pierwszą inicjatywą jeszcze niefor-
malnego stowarzyszenia była zbiórka pieniędzy na rzecz chorej na raka Marty. Celem 
stowarzyszenia stało się pomaganie osobom niepełnosprawnym i chorym poprzez impre-
zy charytatywne, zbiórki, festyny i akcje. Pan Wojciech Rychter Członek Zarządu i Rady 
Powiatu, a zarazem Honorowy Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Chorych na 
Raka „Szansa na życie”, który jako jedyny w całym województwie mazowieckim został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za długoletnią pracę związkową i społeczną.
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Na szlaku historii Płocka - Towarzystwo Naukowe Płockie
Autorzy: Monika Kowalewska, Natalia Bielska
Grupa: „MY - Tropiciele historii” przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku
Opiekun grupy: Marzena Markiewicz

„Warto wiedzieć więcej o otoczeniu w którym przebywamy, gdyż więcej wiemy o sobie samym”
        Jan Paweł II

Utworzone w 1820r. Towarzystwo Naukowe Płockie należy do najstarszych 
tego typu organizacji w Polsce. Jest stowarzyszeniem regionalnym, otwar-
tym o charakterze ogólnym. Jego członkami - założycielami byli m.in. rek-
tor Szkoły Wojewódzkiej Płockiej - Kajetan Morykoni, biskup ordynariusz 
płocki, senator Królestwa Polskiego - ks. Adam Prażmowski, kurator szkół 
województwa płockiego - Józef Brzozowski i ziemianin, społecznik, wete-
ran wojen napoleońskich - pułkownik Stanisław Dembowski. Działalność 
TNP polega na krzewieniu i upowszechnianiu nauki metodami i środkami 
właściwymi dla organizacji społecznych. 
W wyniku procesów historycznych Towarzystwo dwa razy zawieszało dzia-
łalność. Po klęsce powstania listopadowego represje zaborcy spowodowały 
przerwanie jego prac. Wznowiono je w 1907r. staraniem m.in. dr. Aleksan-
dra Maciesza, dr. Aleksandra Zaleskiego, ks. Tomasza Kowalewskiego oraz 
red. Adama Grabowskiego. Kolejny raz działalność Towarzystwa została 
przerwana na czas II wojny światowej. 
W 1930r. TNP stało się właścicielem pięknego klasycystycznego budynku, 
wzniesionego sto lat wcześniej przez architekta Jakuba Kubickiego, który 
ze względu na dekorację tympanonu zwany jest Domem pod Opatrznością.  
W nim TNP gromadziło zbiory sztuki, etnografii i pamiątki historyczne. 
W 1949r. muzeum TNP zostało upaństwowione i przeniesione z kamienicy 
do dawnego opactwa benedyktyńskiego. Od 1973r. w Domu pod Opatrzno-
ścią działa Biblioteka im. Zielińskich TNP, należąca do najzasobniejszych księgozbiorów na Mazowszu. 
W starym budynku TNP mieści się siedziba zarządu Towarzystwa oraz Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki  
im. Zielińskich, gdzie przechowuje się najcenniejsze rękopisy, starodruki, w tym inkunabuły oraz stare dokumenty, 
grafiki i mapy. 
Wśród najciekawszych dzieł można wymienić: „Boską komedię” Alighieri Dantego z 1487r., pierwsze wydanie 
„De revolutionibus orbitum coelestium” Mikołaja Kopernika z 1543r., „Statut Jana Łaskiego” z 1506r., a przede 
wszystkim wspaniały zbiór grafik Francisco de Goya z cyklu „Kaprysy”. 
Najbardziej znani działacze TNP:

 − Stanisław Dembowski herbu Jelita, fligeladiutant Jego Królewskiej Mości z rangą pułkownika, podpułkow-
nik i major 6. Regimentu Pieszego Koronnego. Pułkownik baonu strzelców w insurekcji kościuszkowskiej. 
Członek loży wolnomularskiej Bracia Polacy Zjednoczeni. 
 − Aleksander Maciesza lekarz, antropolog, fotografik i regionalista płocki. W 1920 przewodniczył Związkowi 
Obrony Ojczyzny w Płocku, którego głównym celem była obrona miasta przed bolszewikami. Następnie wstą-
pił do Wojska Polskiego, gdzie był lekarzem w stopniu majora. Od 1927 był prezesem Płockiego Towarzystwa 
Lekarskiego. 

Co warto zobaczyć:
 − Na wejściu do TNP znajduje się napis „salve”, którego znaczenia 
można doszukiwać się w różnych językach. W języku angielskim 
ten czasownik oznacza nie co innego jak „namaszczać”, „ratować”, 
„ocalać”. Natomiast w przełożeniu na włoski bądź hiszpański wy-
raża słowo powitania, takie jak, „cześć” bądź „witaj”. Interpretując 
to możemy wywnioskować, iż Towarzystwo wita nas i zaprasza do 
„ocalenia” historii jaką skrywa w swoich zbiorach. 

Tabliczka na TNP informująca, że jest to dział zbio-
rów specjalnych
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 − Biblioteka im. Zielińskich - założona została w 1820r. i jest siódmą 
wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Nosiła wtedy nazwę Biblio-
teka Publiczna i Szkolna Województwa Płockiego. W 1976r. została 
przeniesiona do „Domu pod Opatrznością” przy placu Narutowicza 
wzniesionym w latach 1828 - 1832, gdzie ma siedzibę do dzisiaj. Bi-
blioteka Zielińskich jest włączona do 55 bibliotek, które tworzą Na-
rodowy Zasób Biblioteczny, posiada także status biblioteki naukowej. 
Po II wojnie światowej Biblioteka Zielińskich była jedyną ocalałą bi-
blioteką, a po wyzwoleniu zaczęła udostępniać swój księgozbiór już 
12 lutego 1945r.
 − Ławeczka Jakuba Chojnackiego. W związku z 5. rocznicą śmier-
ci dr. inż. Jakuba Chojnackiego - w latach 1968 - 2002 Prezesa To-
warzystwa Naukowego Płockiego, a następnie Prezesa Honorowego 
- odbyła się uroczystość otwarcia ulicy jego imienia oraz odsłonię-
cia pomnika - ławeczki. Uliczka prowadząca od Placu Narutowicza, 
obok siedziby TNP w kierunku skarpy wiślanej imię Jakuba Choj-
nackiego otrzymała nieco wcześniej decyzją Rady Miasta Płocka. 
Na końcu uliczki, na Wzgórzu Tumskim stanęła ławeczka z brą-
zu z umieszczoną na niej siedzącą postacią Jakuba Chojnackiego.  
18 września 2011r. dokonano przecięcia wstęgi i otwarcia ulicy.  

Z kart historii TNP (1820 - 2010). 6 czerwca 2010r. Towarzystwo Naukowe Płockie obchodziło 190 lat swo-
jego istnienia. Z tej okazji odbył się wernisaż pt. „Jak wyglądał świat w 1820 roku”. Prawdziwym molom 
książkowym TNP oferował także atrakcyjny kiermasz książkowy. Powinniśmy coraz częściej wychodzić  
z domu i ruszać szlakami dawnych epok. Bo przecież historia jest nieodzownym elementem każdego z nas. Historia 
pozostawia swoje ślady, którymi powinniśmy podążać.
Mamy nadzieję, że wielu osobom przybliżyliśmy walory płockiego obiektu naukowego jakim jest Towarzystwo 
Naukowe Płockie. Zachęcamy jednocześnie do zwiedzenia TPN, które jest tego warte.  

Tajna Organizacja Nauczycielska i jej działalność w regionie sierpeckim

Autorzy: Agata Grączewska, Sylwia Hińcz, Łukasz Szczygliński
Grupa: „Badacze przeszłości” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
Opiekun grupy: Małgorzata Gruk, Edyta Jagodzińska

Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w powiecie sierpeckim 
w czasie II wojny światowej.
W 1940r. z prezesem TON na województwo warszawskie W. Duszą na-
wiązali kontakt bracia Tadeusz i Kazimierz Kuligowscy. Utworzono wów-
czas podokręg „Zawkrze” obejmujący północne Mazowsze, w tym powiat 
sierpecki. Kierownictwo nad powstającymi strukturami tajnej oświaty  
w powiecie objął S. Byber  ps. „Wrzos”. Ponadto w skład władz powiato-
wych TON weszli: R. Gnyp, M. Chrzanowski, A. Kołodziejski, A. Zwo-
liński, nauczycielka sierpeckiego gimnazjum Z. Gałęska oraz J. Makowski 
ps. „Środa”. Łącznikiem między powiatem a okręgową organizacją TON 
i delegaturą był F. Midura. W ramach TON prowadzono tajne komplety, 
zdobywano książki i dostarczano wszelkich pomocy dydaktycznych nie-
zbędnych do prowadzenia nauczania. W związku z małą ilością podręczni-
ków, władze TON musiały opracować i własnymi siłami wydać niezbędne 
materiały. W 1943r., z inicjatywy Z. Gałęskiej, nauczyciel Stanisław Kopy-
ra opracował elementarz, który następnie został wydany przez związanych 
z konspiracją pracowników drukarni Horna w Sierpcu - H. Moczulskiego 
oraz braci J. i A. Mroczyńskich, w nakładzie 500 egzemplarzy. W grud-
niu 1943r. odbył się pisemny egzamin maturalny w Sierpcu, w domu pana  
J. Kłobukowskiego. Egzaminy ustne, ze względów bezpieczeństwa odbyły 

Antoni Załęski Kazimierz Kuligowski

Zofia Gałęska Leon Bramczewski

Roman Gnyp Tadeusz Kuligowski
Nauczyciele prowadzący tajne komplety
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się w innych miejscach. W skład komisji weszli: F. Midura, Z. Gałęska i B. Wendel. Do egzaminu przystąpiło 14 osób 
- wszyscy zdali. Po wojnie zdobyli wyższe wykształcenie i zajmowali eksponowane stanowiska (np. pan Janiszewski 
z Borkowa ukończył prawo i został sędzią). Problemem był brak kadr i pomieszczeń gwarantujących bezpieczeństwo 
w czasie lekcji. Na ogół zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych w mieszkaniach prywatnych u uczniów 
lub po prostu tam, gdzie był najmniejszy ruch Niemców. W latach 1939 - 1945 na terenie powiatu sierpeckiego  
w tajnym nauczaniu pracowało około 120 nauczycieli na poziomie szkoły powszechnej i średniej. Tajna oświata 
objęła 2200 dzieci i młodzieży na 150 kompletach liczących od 3 do 8 uczniów. Indywidualnie pod kierunkiem na-
uczycieli pracowało około 70 dzieci. Przez same tylko komplety B. Wandel i Z. Gałęskiej przeszło 130 - 150 osób.
Relacja z wywiadu z panem Mirosławem Hińczem - ostatnim żyjącym członkiem Tajnej Organizacji Nauczy-
cielskiej powiatu sierpeckiego w latach 1939 - 1945.
Mirosław Hińcz urodził się w 1926r. w Rachocinie koło Sierpca. Jego ojciec, 
Bronisław był rolnikiem, ale też żołnierzem I wojny światowej i wojny pol-
sko - bolszewickiej z 1920r. Hińcz podjął tajne nauczanie z poręczenia pań-
stwa Krasińskich, którzy początkowo także pracowali na terenie Rachocina. 
Komplety odbywały się w Rachocinie w domu B. Hińcza i A. Kurkiewicza. 
Najpierw odbyło się konspiracyjne zebranie u sołtysa, pana K. Ostrowskiego. 
Zainteresowani omówili sprawy bezpieczeństwa dzieci i rodziców, wybrano 
wtedy tak zwanego stróża bezpieczeństwa, który w czasie lekcji spacerował 
z psem po wsi i obserwował okolicę. Przygotowano także kilka schowków 
dla środków dydaktycznych (podręczników, zeszytów) - gołębnik, piekarnik, 
które wykorzystywano w razie niemieckiej rewizji. W budzie dla psa przyle-
gającej do ściany stodoły zrobiono otwór - była to droga ucieczki dla nauczycieli. Niedaleko gospodarstwa, nad rzeką 
Skrwą wykopano ziemiankę w tym samym celu. Najważniejsze było zdobycie podręczników. Uczono z przedwojen-
nych egzemplarzy, ale było ich za mało. Przy ogromnej pomocy Polaków pracujących w niemieckiej drukarni wydano 
500 egzemplarzy elementarza dla dzieci. Cały nakład zakonspirowano u pana A. Zwolińskiego i M. Chrzanowskie-
go. Za takie działania groziło aresztowanie a potem obóz koncentracyjny. Tajne nauczanie to nie tylko typowe lekcje, 
ale też pogadanki na temat bezpieczeństwa, patriotyzmu i odpowiedzialności. Dzieci musiały wiedzieć, jak mają za-
chować się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia czy rewizji w miejscu zamieszkania lub nauczania. W czasie wojny 
deficytowym towarem był również papier. Zdobywano go w sposób nielegalny. Za żywność od okolicznych rolników 
otrzymywano wybrakowany papier pakowy. Kurier - stryjeczny brat pana Hińcza przywoził go na rowerze, a nauczy-
ciele wraz z dziećmi rysowali na nim linie i kratki, by potem uczyć się pisać i liczyć. Dzieci uczyły się bardzo chętnie. 
Najwięcej braków miały w języku polskim, ale nauczyciele starali się je uzupełniać. Łatwiej było z matematyką. 
Uczona za pomocą ziaren grochu, fasoli, kijków czy drobnych kamieni. Część lekcji odbywała się nad rzeką Skrwą, 
tak jak zajęcia z biologii, geografii czy wychowania fizycznego. Te ostatnie były szczególnie ważne, dzieci bowiem 
wielokrotnie musiały uciekać przed Niemcami. Starano się też umacniać w uczniach więź z ojczyzną poprzez de-
klamację patriotycznej poezji i rozmów o historii. Praca w TON-ie była niebezpieczna, ale wszyscy o tym wiedzieli.   
W domach nauczycieli TON-u wielokrotnie odbywały się rewizje. Pan Mirosław Hińcz po wojnie ukończył studia 
- w 1961r. geografię w Studium Nauczycielskim i w 1978r. pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował  
w wielu placówkach oświatowych - w szkołach w Grąbcu, Wilczogórze, Susku, Zbiorczej Szkole Gminnej w Sierpcu, 
pełnił funkcję Zastępcy Inspektora Szkolnego do Spraw Oświaty i Kultury. Przez całe dorosłe życie działał społecz-
nie, od ponad 50 lat jest członkiem ZNP, ma status kombatanta, w 2004r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Warszawie wydał mu bezterminowe zezwolenie na noszenie umundurowania i odznak wojskowych. Po wojnie 
spotykał się ze swoimi uczniami z tajnych kompletów. Odwiedzali go wielokrotnie i opowiadali o swoim życiu. Jemu 
wtedy nie było łatwo. W czasach komunizmu nauczyciele byli pod ciągłą obserwacją służb specjalnych. Starano się 
ich ośmieszać lub pozbawiać prawa do wykonywania zawodu. Dziś, w wieku 87 lat pan Mirosław Hińcz mieszka 
wraz z żoną Krystyną we wsi Susk koło Sierpca. Gdy dzieci opuściły dom rodzinny, kontynuował pracę społeczną. 
Stara się być aktywny, choć zdrowie nie zawsze mu na to pozwala. Od lat wspiera go żona, również nauczycielka. 
Pan Mirosław nigdy nie żałował decyzji przystąpienia do Tajnej Organizacji Nauczycielskiej czy wyboru zawodu na-
uczyciela. Dzisiejszej młodzieży życzy wielu sukcesów, realizacji marzeń i wytrwałości. Chciałby, by cenili swoich 
nauczycieli, by widzieli w nich nie tylko pedagogów ale i mentorów. Za luksus edukacji w czasie wojny można było 
zapłacić życiem, dlatego dziś trzeba ją szanować i korzystać z jej dobrodziejstw.

Źródło: Pracownia Dokumentacji Dziejów Sierpca. Prywatne dokumenty pana Henryka Dymka. Wywiad z panem Mirosławem 
Hińczem
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Wywiady z osobami - świadkami II Wojny Światowej

Autorzy: Bartosz Cieślak, Weronika Buła, Magdalena Liberacka, Klaudia Milczarek, Mikołaj Bolmowski, Martyna  
Kalińska, Adam Gołaszewski, Joanna Cieślak, Anna Kiełbasa, Karolina Marzec, Sebastian Bauerfeind, Katarzyna Cichosz,  
Sandra Kieliszek
Grupa: „Mali historycy” przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach
Opiekun grupy: Magdalena Durmaj

Wywiad z Panią Zofią Woźniak przeprowadził Bartosz Cieślak

Jak wyglądały pierwsze dni po ogłoszeniu tragicznej wiadomości o wybuchu II wojny świato-
wej. Co Pani wtedy czuła?
Gdy ogłoszono wiadomość o wybuchu II wojny światowej wśród ludzi dorosłych zapanował niepo-
kój i obawa, co będzie dalej. Ja jednak do końca tego nie potrafiłam zrozumieć. Nie zdawałam sobie 
jeszcze wtedy sprawy z konsekwencji, jakie niesie ta wiadomość. Miałam, bowiem wtedy zaledwie 
7 lat i nie byłam świadoma, jak wojna może zmienić nasze całe rodzinne życie. Moja rodzina była 
bardzo liczna i byliśmy ze sobą bardzo mocno związani.
Skoro miała Pani wtedy 7 lat to jak wyglądała nauka  
w szkole? 

Od września 1939r. rozpoczęłam naukę w klasie pierwszej w Szkole Pod-
stawowej w Piotrkówku. Nauka ta trwała jednak tylko dwa tygodnie, gdyż 
Niemcy dokonali aresztowania naszego nauczyciela - Pana Dallmana i za-
mknięto szkołę. Początkowo ja i moje rodzeństwo pozostawaliśmy w domu, 
pomagaliśmy w gospodarstwie rodzicom. Dopiero w momencie, kiedy zo-
stała otworzona niemiecka szkoła w Zycku mój tato postanowił, że będzie-
my tam uczęszczać. Nie była to szkoła obowiązkowa, a nauka odbywała się  
w języku niemieckim. Polskie dzieci miały zakaz kolegowania się z uczęsz-
czającymi do tej szkoły dziećmi niemieckimi. Wbrew tym zakazom nawiązywały się jednak między dziećmi przy-
jaźnie, które trzeba było ukrywać. Pamiętam jedną z moich niemieckich koleżanek - Urszulę Preclaw.
Co utkwiło najbardziej w Pani pamięci?
Największym przeżyciem było dla mnie zabranie siostry 
Krystyny przez Niemców. Pewnego dnia 1940r. do na-
szego domu przyszli żandarmi niemieccy i zabrali szes-
nastoletnią wtedy siostrę. Pamiętam jak strasznie płakała 
i prosiła żeby jej nie zabierali od rodziców. Niemcy byli 
jednak nieustępliwi i nie pozwolili na to. Zabrali Kry-
się. przez pierwsze dni była przetrzymywana w kościele  
w Gąbinie i tam czekała na wywóz do Niemiec. Następ-
nego dnia rodzice pojechali do Gąbina, myśląc, że jesz-
cze się z nią zobaczą. Czekali bardzo długo przed kościo-
łem, jednak Krysia nie mogła już do nich wyjść. Tato na 
zdjęciu mamy, które miał przy sobie napisał do Krysi krótką wiadomość. Brzmiała ona następująco: „Nie martw się 
moje dziecko. My z mamusią przyjechaliśmy do ciebie, ale policja nie pokazuje ... (nie można odczytać). Bądź zdro-
wa, pisz do nas. Nie zapomnij”. Krysia na odwrocie odpisała, że wie już gdzie będzie wywieziona i podała dokładny 
adres. Do dziś mam to zdjęcie. Gdy patrzę na nie przypominają mi się tamte czasy.
Jak potoczyły się dalsze losy siostry?
Nie mieliśmy z nią żadnego kontaktu. Rodzice i ja myśleliśmy, że już nigdy jej nie zobaczymy. Jednak pewnej wio-
sennej nocy obudził nas straszny łomot do drzwi. Myśleliśmy, że to znów niemiecka łapanka. Okazało się jednak, że 
Krysia wróciła. Prawie do samego rana opowiadała nam co się z nią działo i co przeżyła. Powiedziała nam o pracy  
w niemieckiej rzeźni, jak bardzo tęskniła za domem i rodziną oraz o drodze jaką musiała pokonać, żeby do nas wró-
cić. To wszystko było bardzo ciężkie. Wszyscy płakaliśmy, ale jednocześnie cieszyliśmy się z jej powrotu. Myśle-
liśmy, że już wszystko będzie dobrze i że już nigdy nas nikt nie rozdzieli. Nasze szczęście nie trwało jednak długo, 
gdyż moja siostra Krysia ciężko zachorowała i w czerwcu 1941r. zmarła. Po raz drugi ją straciliśmy. Tym razem na 
zawsze.

Zofia Woźniak 
z domu Baranowska
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Wywiad z Panem Wiesławem Dymowskim przeprowadziła Weronika Buła (wnuczka)
Wiesław Dymowski urodzony w 1932r. w Osmulsku.
  
Dziadku gdzie mieszkałeś i czym się zajmowałeś podczas II wojny światowej?
Mieszkałem w Bończy, początkowo chodziłem do szkoły polskiej, a później do niemieckiej. Po 
zamknięciu szkoły, przez Niemców i zakazanie uczęszczania do szkół, pracowałem, aby pomóc 
rodzicom, najczęściej przy pasieniu bydła, wykopkach, żniwach.
Jak byłeś traktowany przez Niemców, czy byłeś bity?
Niemcy, którzy mieszkali na stałe, traktowali mnie przyzwoicie, ale niestety trzeba było na żandar-
mów i wojsko niemieckie uważać.

Rozumiem, że bez przeszkód mogłeś kontaktować się z mieszkańcami swojej i pobliskich wiosek?
Oczywiście, że mogliśmy się poruszać do sąsiednich wiosek, ponieważ moi rodzice pracowali w sąsiedniej wiosce 
w Studzieńcu, byłym majątku dziedzica zajętym przez Niemców a w późniejszym okresie wojny przez wojska ro-
syjskie.
Dziadku, co mógłbyś mi powiedzieć na temat pałacu w Studzieńcu i jego dziejów?
Z okresu przedwojennego moja wiedza na temat pałacu jest szczątkowa, tylko z opowieści innych osób. Natomiast  
w okresie powojennym początkowo w pałacu mieścił się urząd gminy, później po przeniesieniu urzędu gminy do Słu-
bic znajdowało się tam leśnictwo i sklep. Także część pałacu przeznaczono na mieszkania dla rodzin, które wcześniej 
mieszkały w czworakach. Po wyprowadzeniu się ostatniej rodziny około 1980r. do czasu pierwszej sprzedaży pałac 
stał i niszczał. W tej chwili trwa jego odbudowa przez rodzinę Olewników.

Wywiad z Panią Michaliną Liberacką (Bogiel) przeprowadziły Magdalena Liberacka i Klaudia Milczarek
Michalina Liberacka (nazwisko rodowe - Bogiel) urodzona: 23.09.1925r. w Kępie  
Izabela.

Ile Pani miała lat, gdy zaczęła się II wojna światowa?
Miałam 14 lat.
Gdzie było pani miejsce zamieszkania w czasie II wojny światowej?
W czasie II wojny światowej mieszkałam we wsi Kępa Izabela, gm. Słubice.

Jakie ważne wydarzenia pani pamięta w chwili rozpoczęcia II wojny światowej?
Jak latały samoloty zrzucające bomby. Pamiętam jak z rodziną uciekaliśmy przed kulami i ukrywaliśmy się w piwni-
cy. Ludność nie mogła opuszczać swoich miejscowości bez specjalnych pozwoleń, nie można było zabijać zwierząt 
do jedzenia, groziło to karą śmierci.
Czym w owym czasie ludzie się zajmowali?
Zajmowali się uprawą ziemi i rolnictwem oraz pracą u Niemców.
Czy ktoś z pani bliskich służył u okupantów?
Pracowałam razem z siostrą i bratem u pewnej Niemki mieszkającej w Polsce.
Czy ktoś z rodziny został wywieziony do obozu koncentracyjnego?
Mój ojciec znajdował się sześć miesięcy w Łęczycy z powodu złamania zakazu w sprawie dokarmiania zwierząt.
Czy miała pani jakikolwiek kontakt ze szlachtą słubicką?
Nie, ponieważ miałam wtedy tylko 14 lat, a ze szlachtą nie widywano się na co dzień.
Gdzie uczęszczała pani na zajęcia edukacyjne?
Uczęszczałam do szkoły w Piotrkówku.
W jakim języku uczono w szkole?
Uczono nas w języku polskim.
Kto był dyrektorem szkoły?
Pan Strzeszewski.
Jakich przedmiotów uczono w szkole?
Uczono języka polskiego, matematyki, historii, geografii, w-f, przyrody, śpiewu, religii.
Czy w regionie, w którym pani zamieszkiwała mieszkało dużo Niemców?
Tak, w naszym regionie zamieszkiwało bardzo dużo Niemców.
Czy widziała pani jak kogoś zabijano?
Nie, ale wojna pochłonęła wiele ofiar z naszej okolicy. Proboszcz mojej parafii zginął w obozie koncentracyjnym 
Dachau. Mój cioteczny brat, który był oficerem wojska polskiego zginął podczas wojny.

Wiesław Dymowski
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Wywiad z Panią Heleną Olkowicz przeprowadził Mikołaj Bolmowski (wnuczek)

Helena Olkowicz Kowalczyk urodzona 10 października 1926r. Miejsce zamieszkania: Sanniki.
Babciu, ile miałaś lat, gdy wybuchła II wojna światowa? 
Miałam 13 lat.
Co czułaś w tamtej chwili? 
Ogromny smutek i strach. 
Co robiłaś w tym dniu? 
Byłam na polu, zobaczyłam nadlatujące samoloty, które zrzucały bomby. Od razu pobiegłam do mojej mamy.
Byłaś w niewoli? 
Tak, pracowałam u Niemców od 1941 do 1945r. Było dobrze. Tylko ten, co się źle zachowywał był karany.
Czy ktoś z rodziny uczestniczył w wojnie? 
Tak moi bracia, Staś i Józef, byli wojskowymi. Staś miał 24 lata, a Józef 16. Ten drugi zginął, został potrącony przez 
czołg. 
Czy widziałaś egzekucję? 
Tak, widziałam jak wieszali pewnego pana, który powiedział wówczas piękne słowa: „Żono ja ginę, ale jeszcze  
Polska nie zginęła”. To się wydarzyło w Pacynie. 
Jak byłaś w niewoli to dobrze Cię traktowali? 
Tak, jedzenie dawali i było nawet dobre. Trzeba było być po prostu posłusznym.
Czułaś strach, jak pracowałaś u nich?
Tak, obawiałam się wszystkiego. 
Czy widziałaś czołgi?
Na początku nie, ale już w 1944 i 1945 roku tak.
Czy miałaś jakąś wierną przyjaciółkę?
Tak, bardzo dobrze ją pamiętam, to była Zofia Szafrańska. 
Gdzie mieszkałaś przed wojną i po wojnie? 
Barcik Nowy - to było moje miejsce zamieszkania. 
Ludzie się cieszyli po wojnie? 
Skakali i płakali z radości! 

Wywiad z Panią Jadwigą Lewandowską przeprowadzili: Martyna Kalińska i Adam Gołaszewski (prawnuczki)
Jadwiga Lewandowska z domu Perka, urodzona 10 sierpnia 1924r. w miejscowości 
Rękawki, obecnie Zyck Polski. 

Babciu powiedz nam, w jaki sposób wykonywano takie piwnice, która nadal 
stoi w Twojej zagrodzie?
W ziemi kopano dół, który utwardzano np. darnią. W środku był szalunek, żeby 
się nie zarwało. Z czasem ziemia się tak utwardziła, że bez problemu wchodzono 
do piwnicy w której przechowywano np. ziemniaki, warzywa i przetwory na zimę.  
W tamtych czasach nie było lodówek, więc latem taka piwnica służyła jak lodówka.
Z czego wykonywano ogrodzenia zagród?
W okolicach nadwiślańskich rosło bardzo dużo wierzb. Z gałęzi tych wierzb gospo-
darze wykonywali ogrodzenia swoich zagród, tzw. płoty kiełbasiane.
Nasza prababcia miała 9-ro rodzeństwa, rodzice zajmowali się uprawą roli, wozili 
do Łodzi wozem różne towary, najczęściej śliw-
ki.  
Mieszkałaś blisko Wisły, jaka ona wtedy była?
Wisłą można było odbyć podróż do Warszawy 
lub Gdyni. Na jedną z takich podróży wybrała się 

moja siostra odwiedzając rodzinę w Gdyni. Statki były często bardzo przepełnio-
ne. Opowiem wam anegdotę związaną z podróżowaniem statkiem. Znajomy płynął  
z Warszawy, a że na statku było bardzo dużo ludzi nie było miejsca żeby usiąść, 
więc zaczął się drapać i udawać, że go wszystko swędzi. Natychmiast zrobiło się 
luźno na ławce i mógł swobodnie usiąść. Przystań była w Kępie Karolińskiej, Świ-

Jadwiga Lewandowska z prawnukami

Z zagrody gdzie mieszkała Jadwiga 
Lewandowska, pozostała tylko piwnica

Fragment płotu wykonanego z gałęzi 
wierzb



-26-

My dla regionu

niarach, a na drugim brzegu Wisły w Kępie Polskiej. Koło przystani w Świniarach 
mieszkał Niemiec o nazwisku Puc (tak się wymawiało nazwisko). Jeszcze w latach 
pięćdziesiątych można było słyszeć plusk płynących statków. 
Babciu czy chodziłaś do szkoły?
Do szkoły poszłam w wieku 8 lat, skończyłam 4 klasy szkoły powszechnej. Uczy-
łam się bardzo dobrze, ale ze względu na biedę nie mogłam podjąć dalszej nauki. 
Nauczycielem był Pan Jan Lenarcik. 
Kto zamieszkiwał wtedy Twoje rodzinne tereny?
Na terenach obecnego Zycka Polskiego, Zycka Nowego, przed wojną mieszkali 
Polacy i Niemcy. Małe dzieci wspólnie chodziły do szkoły, bawiły się. Wzajemnie 
poznawano swoją kulturę, język. Dzięki temu umiałam bardzo dobrze mówić po 

niemiecku. Pamiętam sprzed wojny niemieckie nazwiska dzieci w podobnym wieku, np. Neć, Gacke. Na terenie 
obecnego Zycka Nowego są jeszcze pozostałości po starym poniemieckim cmentarzu. Chociaż w tej chwili to tylko 
kępa drzew i brama z napisem „Christus ist die Auterstehung und das Leben” (Chrystus jest Zmartwychwstaniem  
i Życiem). 
Gdy były pogrzeby sąsiadów - Niemców ludzie szli z sąsiedztwa. Pamiętam, że jako mała dziewczynka chodziłam 
i słuchałam pastora. Msza odprawiana była w języku polskim i niemieckim. Kościoła, w którym odprawiane były 
msze już nie ma. Wydaje mi się, że został po wojnie przeniesiony do Jamna.  
Babciu skoro było tak biednie skąd miałaś pieniądze na utrzymanie? 
Już jako 14 letnia dziewczyna, aby mieć pieniądze na, musiałam zarabiać pracując u innych gospodarzy. II wojna 
światowa zastała mnie w Dąbrowie Arciechowskiej k./Serocka u gospodarza Juliusza Precława. Tam pracowałam 
około 1,5 roku. Musiałam wykonywać wszystkie prace, które nakazał mi gospodarz. Wróciłam następnie w swoje 
tereny, ale też nie mogłam przebywać z rodzicami w gospodarstwie tylko musiałam iść na służbę do Niemców. Ko-
lejne lata w czasie wojny służyłam u Niemców o nazwisku Wycka i Jadyszka Henryk.
Jacy byli Niemcy?
Gospodarze nie byli bardzo źli, ale trzeba było pracować, nie było spoufalania. Raczej były stosunki chłodne. Mo-
głam jednak odwiedzać swoich rodziców.
Czy pamiętasz Babciu jakieś wydarzenia z czasów wojny, które wywarły na Tobie tragiczne wspomnienia?
Jednym z tych wspomnień była egzekucja 3 Polaków. Niemcy nakazali mieszkańcom Słubic zebrać się na placu za 
kościołem (teraz tam jest bank, posterunek policji, wtedy był to teren niezabudowany). Pobudowano szubienice i tych 
młodych mężczyzn powieszono. To był straszny widok. Niemcom zależało żeby Polacy to widzieli i się bali.
Czy pamiętasz, dlaczego ich powieszono?
W czasie wojny ludzie ginęli bez przyczyny. Ci mężczyźni zostali zatrzymani, gdy nieśli dużą ilość żywności, a prze-
cież w tym czasie na wszystko były kartki. Niemcy uznali, że to przemytnicy i za to ich stracono.    
Czy były jeszcze wydarzenia, które pamiętasz?
Wiem ze słyszenia, że w czasie wojny prowadzono rozbiórkę kościoła w Gąbinie. To był duży kościół z bardzo wy-
soką wieżą kościelną. Niemcy zmuszali do tej pracy Polaków i mieszkających w Gąbinie Żydów. Ci ludzie bez żad-
nych zabezpieczeń musieli wchodzić wysoko i rozbierać tą budowlę. Często spadali, wtedy zmuszano następnych. 
Bardzo dużo ludzi wówczas zginęło. Inna historia też dotyczy Gąbina. Tam do dzisiaj koło kościoła jest pomnik 
upamiętniający mord, jaki dokonali Niemcy w czasie wojny. Na rynku w Gąbinie spośród zebranych ludzi odliczano 
do 10 i ta osoba była rozstrzelana. Nie było ważne, kim była, co robiła. Wśród zabitych był znajomy z Zycka, Franek 
Jędrzejczak. Na tym pomniku są nazwiska rozstrzelanych osób.
A czy można było chodzić do kościoła w czasie wojny?
W Czermnie odprawiana była msza po Polsku. Przyjeżdżał ksiądz Helenowski z Gostynina, ale jak długo to już nie 
pamiętam.
Co było w kościele w Słubicach?
Kościół w Słubicach był spichlerzem dla zboża. Niemcy nakazywali ludziom zwozić zboże i tam je przechowy-
wano. Pamiętam kościelnego, Pana Góreckiego, który wszystkie cenne rzeczy z kościoła powynosił i ukrył przed 
Niemcami. Pamiętam ks. Leona Mosakowskiego, który zginął później w Oświęcimiu, ks. Jaskólskiego. Czas wojny 
to trudny czas, nie wolno było przejść koło Niemca, żeby nie powiedzieć dzień dobry po niemiecku. W najlepszym 
razie dostało się karabinem w głowę i tak trzeba było go pozdrowić.
Gdzie zastało Cię Babciu wyzwolenie?
Byłam w gospodarstwie u Henryka Jadyszki. Przyszli do nas rosyjscy żołnierze, najpierw zapytali czy ten gospo-
darz był dobry. Gdy potwierdziłam chcieli wódki. W domu wódki nie było, poczęstowałam ich sokiem. Postawiłam  

Budynek szkoły powszechnej do której 
uczęszczała pani Jadwiga Lewandowska
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8 szklanek, bo tylu ich było, ale musiałam sobie też nalać i najpierw wypić, pewnie bali się, żeby ich nie otruć.
Co stało się z Niemcami po wojnie?
Niemcy w bardzo krótkim czasie wyjechali. Nie pamiętam, żeby jakoś szczególnie przez długi czas przygotowywali 
się do wyjazdu. Tak jakby z dnia na dzień i już ich nie było.
Jakie były czasy po wojnie?
Po wojnie władza przekazała gospodarstwa po Niemcach, Polakom. My zaczęliśmy mieszkać po Niemcu, który na-
zywał się Bęc (tak wymawiano jego nazwisko). Później jednak nastały czasy kolektywizacji, powstały PGR-y. Były 
to początki lat pięćdziesiątych. Tam, gdzie mieszkaliśmy powstał PGR i należało ziemię oddać. My nie chcieliśmy 
być skolektywizowani i musieliśmy opuścić swoje gospodarstwo. Trochę mieszkaliśmy w miejscowości Budy, póź-
niej w miejscowości Alfonsów gdzie mieszkam do dzisiaj. Lata po wojnie też nie były łatwe. Ówczesna władza nie 
zawsze dbała o dobro ludzi, gospodarzy. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, gdzie zwykli ludzie bali się władzy. 
Była to jednak Polska i starałam się w niej dobrze i uczciwie żyć. Zawsze pamiętałam słowa swojej mamy, która mi 
wiele razy mówiła, żebym nigdy nie zdradziła swojej tożsamości. I wam także to mówię dbajcie o symbole, język, 
godność i historię swojej Ojczyzny.

Wywiad z Panią Zofią Kujawa przeprowadzili: Joanna Cieślak i Anna Kiełbasa 

Nauczycielka, zasłużona dla lokalnej społeczności Słubic, wieloletnia dyrektor Zbioro-
wej Szkoły Gminnej w Słubicach. Z jej inicjatywy i staraniem została oddana do użytku 
nowa imponująca szkoła. Przez cztery kadencje była radną Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Płocku. Wieloletnia Radna Gminnej Rady Narodowej w Słubicach. W latach 2002 
- 2010 pełniła funkcję przewodniczącej tej Rady. Całe życie zawodowe poświęciła spra-
wom oświaty i wychowania oraz pracy społecznej. Przez ponad czterdzieści lat pracowała 
w szkole w Słubicach przywiązując ogromną wagę do poprawy warunków nauki dzieci 
i młodzieży w całej naszej gminie. Otwarta na sprawy innych ludzi, miłośniczka przyro-
dy, oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ziemi słubickiej. Odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą 
Odznaką ZNP.
Jakie były pani początki zawodowe, jako nauczycielki?
W 1956r. ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Gostyninie - szkołę, która bardzo dobrze 
przygotowywała przyszłych nauczycieli do nauczania i wychowania dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych. Dostałam od powiatowych władz oświatowych propozycję 
pracy w trzech miejscowościach: Łącku, Sannikach i Słubicach. Wybrałam Słubice i to 
na długo, bo prawie na 41 lat pracy w szkole i dalsze lata po zakończeniu czynnej pracy 
zawodowej. Byłam bardzo szczęśliwa, bo mogłam spełniać moje życiowe powołanie, być 
nauczycielką. Miałam wtedy nawet nieskończone osiemnaście lat, wiele zapału i cieka-

wych pomysłów na życie. 
Co zapamiętała Pani z pierwszych dni, tygodni i miesięcy z pracy  
w szkole?
W miesiącu sierpniu w wakacje, odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Słubicach przygotowujące do podjęcia zadań dy-
daktycznych i wychowawczych w roku szkolnym 1956/57. Idąc na to po-
siedzenie zwróciłam szczególną uwagę na siedzibę szkoły. Ogromny pałac, 
mury nieco zniszczone, otoczenie niezbyt zadbane. Mimo to zrobił na mnie 

wrażenie magicznej siedziby mojej pierwszej szkoły, gdzie miałam realizować się jako nauczycielka. Mimo wszyst-
ko wydawał się piękny. Był również miejscem mojego zamieszkania, a potem mojej rodziny przez trzydzieści lat. Tu 
wraz z mężem wychowaliśmy troje naszych dzieci. Zatrudnionych było pięcioro nowych nauczycieli, tylko kierow-
nik szkoły Czesław Świetlik i jego żona Czesława Świetlik pozostali ze składu z poprzedniego roku. W szkole było 
245 uczniów, klasy były liczne od 25 do 40 dzieci. Ja zostałam wychowawczynią klasy IV, liczącej 28 uczniów. Sal 
lekcyjnych było w szkole siedem, większość z nich zbyt mała, jak na liczne klasy, pomocy naukowych było niewiele. 

Pałac wzniesiony ok. 1789r. 
Siedziba szkoły podstawowej 

w latach 1945 - 1985. 
Zdjęcie wykonane w 1956r.

Klasa IV z wychowawczynią - rok szkolny 1956/57
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Jak poznawała Pani, jako młoda nauczycielka i osoba przybyła z innej miejscowości środowisko pozaszkolne 
Słubic i okolic?
Dziękuję za to pytanie, jest ono bardzo zasadne. Wprawdzie pochodziłam z odległych tylko Sannik, ale w Słubicach 
nie bywałam wcześniej, więc nikogo tu nie znałam. Jednak żeby być dobrym nauczycielem i wychowawcą trzeba po-
znać ucznia nie tylko w szkole, ale jego dom rodzinny i najbliższe otoczenie, w którym przebywa. Poznaniu się wza-
jemnemu służą zebrania klasowe rodziców a także zebrania ogólnoszkolne i wizyty nauczyciela w domu ucznia. To 
jednak zbyt mało, aby trwalej wrastać w miejscową społeczność należy podjąć działania, organizować przemyślane, 
ciekawe formy pracy w czasie pozalekcyjnym. Zaczęłam od zbliżania się do młodzieży pozaszkolnej. Spotykaliśmy 
się w popołudnia i wieczory, szczególnie późną jesienią i zimą, bo wtedy rolnicy mają więcej czasu. 
Załatwiłam z Prezesem Gminnej Spółdzielni w Słubicach pozwolenie na korzystanie z ich świetlicy, kupili stół  
i sprzęt do tenis stołowego, w wolne wieczory uczyłam gry, potem startowaliśmy na zawodach powiatowych, jako 
liczący się Ludowy Zespół Sportowy ze Słubic reprezentujący Gminną Spółdzielnię, osiągaliśmy wyniki - była to 

oczywiście z mojej strony praca społeczna. W ciepłe dni roku, kiedy młodzi 
mieli czas, graliśmy na boisku szkolnym w siatkówkę. Nieco zbuntowana 
młodzież, jak każda w tym wieku stała mi się przychylna. Inną ciekawa for-
ma współpracy z młodzieżą i młodymi małżeństwami był prowadzony przez 
nauczycielkę Czesławę Świetlik zespół dramatyczny. Wystawialiśmy sztu-
ki teatralne dla publiczności w Słubicach, w okolicznych miejscowościach, 
startowaliśmy w festiwalach twórczości amatorskiej. W składzie tego zespo-
łu było kilkanaście osób w tym aż czworo nauczycieli. Rodzice, pomimo 
nawału pracy w gospodarstwach, aktywnie uczestniczyli w działalności Ko-

mitetu Rodzicielskiego. Organizowali imprezy dochodowe, dokonywali zakupu pomocy naukowych, wykonywali 
naprawy sprzętu szkolnego, drobne remonty, itp. Wspierałam ich w tej pracy, bo byłam delegowana przez radę peda-
gogiczną do składu tegoż Komitetu. To była dla mnie następna forma współpracy dla dobra dzieci i młodzieży. Jako 
młoda nauczycielka zainteresowałam się również działalnością samorządową w gminie. Uczestniczyłam aktywnie 
w zebraniach wiejskich, zapoznawałam młodzież szkolną z działalnością Gromadzkiej Rady Narodowej. W wybo-
rach do rad gromadzkich w lutym 1958r. zostałam powołana w skład okręgowej komisji wyborczej w Słubicach.  
W swojej działalności środowiskowej na wiele lat związałam się z aktywną pracą w Kole Gospodyń Wiejskich w Słu-
bicach. Byłam członkinią Koła, wspomagałam w pracy Zarząd, współorganizowałam kursy, wygłaszałam pogadanki 
na zebraniach, udostępniałam pomieszczenia szkolne na spotkania członkiń. Do działalności Koła wprowadziłam 
tematy z pedagogizacji rodziców w zakresie szeroko pojętego wychowania w rodzinie. Zjednałam wielkiego sojusz-
nika szkoły, bo Koło to miało prestiż w środowisku i liczyło przeszło 100 członkiń. Z wdzięczności za współpracę 
KGW zgłosiło moją osobę do przyznania Orderu Serca Matką Wsi. Jestem bardzo dumna z posiadania tego orderu. 
Utrzymywałam również stały kontakt z Ochotniczą Strażą Pożarną w Słubicach, bo to wiele znaczący partner dla 
roli szkoły w środowisku, te korzyści były obopólne. Strażacy prowadzili w szkołach z młodzieżą konkursy wiedzy 
pożarniczej, powstawały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Przejawiałam również troskę o właściwą współpracę  
z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej szczególnie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rodzinie  
i w środowisku, uzyskiwaniu kart rowerowych, bezpiecznej drodze ucznia do i ze szkoły. Tak rozległa współpraca 
dawała możliwość zjednoczenia wielu sojuszników oświacie gminnej i była fundamentem pod przyszłe, tak potrzeb-
ne zmiany w oświacie. 
Co zdecydowało o tym, że została Pani dyrektorem szkoły?
Rzeczywiście w 1971r. ówczesny Wydział Oświaty w Gostyninie sprawujący nadzór nad oświata gminną w całym 
powiecie zaproponował mi objęcie funkcji kierownika szkoły. Od 1972r. nazewnictwo zmieniono na - dyrektor 
szkoły. Poprzedni kierownik szkoły przeszedł na emeryturę. Po głębokim namyśle, naradzie w rodzinie i aprobacie 
rady pedagogicznej wyraziłam zgodę na objęcie tego stanowiska. Miałam wtedy 33 lata i 15 lat stażu pracy nauczy-
cielskiej w szkole w Słubicach. Pytacie w międzyczasie, czy nie bałam się podjęcia tak wysokiej odpowiedzialno-
ści kierowania szkołą. Odpowiadam, że w życiu należy trudne decyzje podejmować i udowodnić sobie i innym,  
że stanęło się na wysokości zadania. Dodatkowym atutem dla mnie w podjęciu takiej decyzji była ofiarna, pracowita, 
podnosząca kwalifikacje zawodowe rada pedagogiczna - młodzi, ambitni nauczyciele, na których zawsze mogłam 
liczyć. Bardzo ważne było dla mnie również wyrażenie swojego wsparcia przez rodziców i szerokie grono sojuszni-
ków oświaty. 
Jakie najważniejsze zadania realizowała Pani po podjęciu decyzji kierowania szkołą? 
Wymienię, by było krótko, trzy takie zasadnicze zadania na najbliższe lata pracy szkoły, które wówczas były naj-
ważniejsze: stała troska o podniesienie poziomu pracy szkoły, współpraca szkoły z samorządem gminy, instytucjami 

Zespół na scenie w sztuce „ Grube ryby” Michała 
Bałuckiego - rok 1957
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i organizacjami społecznymi, budowa nowego obiektu szkolnego, celem poprawy warunków do nauki w szkole  
w Słubicach.
Prosimy by Pani opowiedziała nam jakąś anegdotę ze swojej pracy?
W końcu lat pięćdziesiątych, oczywiście ubiegłego wieku, uczyłam w szkole języka polskiego, m. in. w klasie V,  
w której uczyło się 45 uczniów. Po dyktandzie, zebrałam zeszyty przedmiotowe do domu, zwykle pomagał mi 
zanieść któryś z uczniów, bo sama nie mogłam poradzić. Podczas sprawdzania dyktanda, które poświęcone było 
utrwaleniu wyrazów z „h”, zauważyłam w jednym z nich brak wyrazu harmonia, a sens zdania był właściwy. Oka-
zało się, iż uczeń nie wiedząc, jak go poprawnie napisać, w miejsce harmonia napisał akordeon. Początkowa reakcją 
było, jak mógł tak postąpić, ale górę wzięła inna myśl, że jest to jednak przejaw inteligentnego wyjścia z sytuacji. 
Konsekwencji z tego powodu nie było, tylko odpowiednio ukierunkowana rozmowa z tym uczniem, zresztą w życiu 
dorosłym osiągnął wiele, to mądry rozważny człowiek. 
Inna zaś sytuacja wydarzyła się mnie, jako nauczycielce biologii, kiedy byłam już dyrektorem szkoły, w latach 70, 
z siedzibą szkoły w pałacu. Z pietra na dół, po zakręconych drewnianych schodach niosłam przed sobą naturalnych 
rozmiarów gipsowy (lekki) tors człowieka, by w sposób poglądowy opracować z uczniami temat o budowie i czyn-
nościach układu pokarmowego, bo wszystkie organy wewnętrzne tego modelu były wyjmowane, wciskane na od-
powiednie zatyczki. W pewnym momencie spadłam z tych schodów lecąc w dół, a przede mną organy wewnętrzne 
człowieka umieszczone w tym gipsowym modelu. Skwitowałam ten wypadek przerażonym uczniom, ze moje orga-
ny wewnętrzne są na właściwym miejscu, nic nie wypadło i zaraz odbędzie się lekcja, a po jej zakończeniu gipsowe 
elementy umiejscowiliśmy na swoim miejscu.
Jakie podjęła Pani starania, by doprowadzić do budowy nowego obiektu szkolnego?
Już we wrześniu 1971r. po protokólarnym przejęciu obowiązków kierowania szkołą zabezpieczyłam pałac - siedzibę 
szkoły, przed spadającymi dachówkami, powołałam komisję, która sporządziła protokół zagrożeń zdrowia i życia 
dzieci z powodu katastrofalnego stanu budynku i przesłałam do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gosty-
ninie wraz z pismem przewodnim. Od tego czasu datuje się początek konsekwentnych starań o budowę nowego 
obiektu w Słubicach, wizyt na różnych szczeblach władzy, próśb, żądań, itp. Współpracowali w tych działaniach ja 
- kierownik szkoły, nauczyciele, komitet rodzicielski, władze administracyjne i polityczne gminy, wspomagający nas 
sympatycy Słubic na różnych szczeblach władzy, łącznie z ministerialnym. W wyniku tych usilnych starań i mojego 
zdecydowanego wystąpienia na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku (byłam Radną WRN), w grudniu 
1976 roku otrzymałam decyzję Ministra Oświaty i Wychowania w Warszawie w sprawie budowy w Słubicach no-
wego obiektu szkolnego Zbiorczej Szkoły Gminnej. Wyznaczony przez ministerstwo wykonawca z Bydgoszczy nie 
podjął budowy szkoły. Rozpoczęliśmy poszukiwania wykonawcy tego zadania. Po długich prośbach, uzgodnieniach 
Petrobudowa w Płocku przyjęła do realizacji budowę nowego obiektu szkolnego. Nie bez znaczenia do podjęcia tej 
decyzji była wizyta w naszej szkole Ministra Oświaty i wychowania Józefa Tejchmy, po której wiele się spodziewa-
liśmy - tak też było. 
Ja - gminny dyrektor szkół dzieci, nauczyciele, władze gminy  
i rodzice witaliśmy Ministra, bardzo serdecznie, głęboko licząc 
na jego wsparcie finansowe w budowie szkoły. Nie bez tremy, ale 
bardzo serdecznie, witałam Ministra który gościł w naszej szkole 
w dniu 23 maja 1979r. Wreszcie historyczna chwila 25 wrze-
śnia 1980r. Petrobudowa w Płocku rozpoczęła budowę nowego 
obiektu szkolnego finansowanego z budżetu centralnego. Przy-
szło nam pokonać liczne trudności w trakcie budowy: załamanie 
się polityki ekonomicznej państwa, strajki, odstąpienie od wdra-
żania 10-latki. Od 1 września 1982 roku z powodu złego stanu 
zdrowia odeszłam z funkcji dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Słubicach, po rocznym urlopie zdrowotnym powróciłam do pracy w szkole, ale na stanowisko nauczycielki. Cały 
jednak czas, jako radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku roztaczałam pieczę nad przebiegiem prac przy bu-
dowie szkoły, wspomagałam dyrektora mojego następcę. Dodanie do użytku pierwszego segmentu szkoły nastąpiło 
w dniu 2 września 1985r., a całości obiektu w 1987r. W grudniu 1985r. została również ukończona budowa domu dla 
ośmiu rodzin nauczycieli, cztery M-5 i cztery M-3. W naszym budynku dzieci i młodzież mają zapewnione bardzo 
dobre warunki do nauki. Mieści się w tym obiekcie szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum oraz dwuoddziałowe 
przedszkole samorządowe. Po przeszło czterdziestu latach pracy w szkole odeszłam na emeryturę z dniem 31 sierp-
nia 1996 roku, stały kontakt ze szkołą utrzymują z racji mojej samorządowej działalności w Radzie Gminy Słubice.
Kochać ludzi i ziemię, to: Poznawać przeszłość, Budować teraźniejszość, Planować przyszłość. Ja tak to pojmuje.

Notatka prasowa po wizycie Ministra w naszej szkole. Tygodnik 
Płocki z dnia 3 czerwca 1979
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Wywiad z Panią Henryką Łukaszewską przeprowadziła Karolina Marzec 
Pani Henryka Łukaszewska urodziła się w 1932r. Miejsce zamieszkania: Gąbin. 

Mając 7 lat poszła do szkoły podstawowej, ukończyła pierwszą klasę, niestety do drugiej nie mogła chodzić gdyż 
rozpoczęła się wojna. Do szkoły mogły chodzić, tylko dzieci niemieckich rodzin, nie polskich. Mając 10 lat musiała 
iść do pracy w polu. Dzieci wyrywały chwasty i zbierały kamienie, kto był słabszy i nie radził sobie, był bity przez 
niemieckich strażników. 
W Gąbinie zrobiło się niebezpiecznie i w obawie o swoje życie wyprowadzili się do rodziny w Kamieniu. 
Pamięta, jak pewnego dnia poszły z siostrą na wiśnie, gdy zaczęło się bombardowanie. Bardzo dużo ludzi wtedy 
zginęło. Rodzice myśleli, że nie wrócą, a one ukryły się na drzewie wśród gałęzi. Gdy po kilku godzinach wróciły, 
matka zemdlała na ich widok. 
Zmuszeni byli ciągle się przeprowadzać, nigdzie nie mogli zostać dłużej, ciągle ukrywali się przed Niemcami. Bali 
się wywiezienia do obozu. Pamięta, jak znaleziono martwego Niemca, oskarżono niewinnego Polaka i później 
go zastrzelono. Rano pewnej niedzieli Niemcy zebrali 10 żołnierzy polskich, zaprowadzili ich pod kościół, jeden  
z nich zaczął uciekać, ale niemieccy żołnierze złapali go i zamordowali. Teraz stoi tam pomnik poległego żołnierza. 
Pozostali żołnierze też zostali rozstrzelani. Żeby pochować zamordowanych żołnierzy, ludzie musieli poczekać aż 
zapadnie noc. Ponieważ Niemcy nie pozwalali zabrać wcześniej ciał, ludzie wywieźli ich na wozach drogą przez las 
w kierunku miejscowości Grabie i tam w lesie pochowali. 
Niektórzy Polacy znający język niemiecki pracowali w urzędzie albo byli tłumaczami. W sklepach było można mó-
wić tylko w języku niemieckim. Pani Henryka poznała język niemiecki na tyle, że mogła kupować chleb, masło, itp. 
Polakom nie wolno było wychodzić na ulicę po godz. 21.00, ponieważ obowiązywała godzina policyjna. 
Nikt z rodziny nie został wywieziony do obozu, nie byli też wysiedleni. Ojciec należał do Ochotniczej Straży Po-
żarnej, a straż była potrzebna to pomogło im przeżyć trudny okres wojny. Pamięta jak gotowano zupę z obierek 
kartoflanych i w nocy chodziła do młyna z mamą po mąkę. Chodzili ubrani w połatanych ubraniach i drewniakach 
na nogach. Szkołę podstawową ukończyła po wojnie w Gąbinie. 
Ojciec przed wojną służył w wojsku, był wywieziony na Syberię, ale jako jednemu z nielicznych udało mu się uciec 
i wrócić do domu. Wiele lat później dużo opowiadał o wojennych przeżyciach.

Wywiad z Panią Anielą Stefanią Wydra
Aniela Stefania Wydra urodzona 03.08.1928r.

Co robiłaś w czasie wojny, czym się wtedy zajmowałaś?
Jak dobrze pamiętam byłam wywieziona do obozu jenieckiego w Łodzi, nie dawno nam tam jeść. Dzieciom rzucano 
bułki, lecz nie zawsze udawało mi się jakąś zdobyć, starsze i silniejsze dzieci je zdobywały. Za jakiś czas zostałam 
wywieziona do Niemiec, gdzie pracowałam jako pomoc domowa.
W jaki sposób się stamtąd wydostałaś?
Udało mi się z stamtąd uciec, lecz jako dwunastoletniej dziewczynce było mi bardzo ciężko. Większą część trasy 
szłam pieszo, na szyi miałam zawieszoną tabliczkę, nie wiedziałam co ona oznacza. Ludzie, których napotkałam po 
drodze kazali mi ją zdjąć.
Na pewno bardzo trudno było ci to przeżyć?
Tak, to były najgorsze chwile w moim życiu.
A czy w czasie II wojny światowej przywłaszczono wasz majątek rodzinny?
Zabrali wszystko, nic nie zostawili, rozebrali wszystkie budynki gospodarcze została sama działka, mieszkaliśmy 
wówczas u sąsiadów.
Czy twoje życie było w większym stopniu zagrożone?
Tak, testowano na mnie szczepionki, używano mnie jako królika doświadczalnego, to było straszne.
A straciłaś jakąś bliską ci osobę?
Od razu po wojnie zmarł mój ojciec, był ciężko pobity. Miałam przyjaciela Karola Macankę, pół Polaka pół Niemca, 
który został zabity w tych strasznych czasach, spoczywa na cmentarzu w Jamnie.
Czy w tym czasie poznałaś jakiś interesujących ludzi?
Ludzie, u których pracowałam w Niemczech nie byli dla mnie źli, ale musiałam wrócić. Tęskniłam za rodziną.
To wszystko, co mówisz jest bardzo przejmujące. A co w tym czasie działo się z twoim rodzeństwem?
Moje 10 sióstr tak, jak ja zostało wywiezionych do Niemiec, a mój młodszy brat był razem z naszymi rodzicami.
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A czy mogłaś się porozumiewać w języku polskim?
Gdy byłam w Niemczech oczywiście nie.
Mogłaś się modlić, chodzić do kościoła? 
Nie, nie pozwalano nam.
A jeśli chodzi o żywność, było co jeść?
Mama chodziła na szmuchen, ale i tak brakowało nam jedzenia, liczył się każdy kawałek chleba.
Czy tamte czasy miały wpływ na twoje dalsze życie?
No nie wiem, miałam problemy ze snem a poza tym zaczynaliśmy wszystko od nowa nic nam nie zostawiono.

Wywiad z Panem Stanisławem Kiełbasą przeprowadził Sebastian Bauerfeind
Ile lat miał pan podczas gdy wybuchła wojna?
Miałem wtedy 18 lat.
Czym się pan zajmował przed wojną?
Byłem rolnikiem, w młodym wieku przejąłem gospodarstwo. Gdy miałem 16 lat umarł mój ojciec i musiałem jakoś 
utrzymać gospodarstwo. Z uwagi na to, że prowadziłem gospodarstwo nie powołano mnie do wojska - byłem jedy-
nakiem.
Czy wiedział pan, że wybuchnie wojna?
Absolutnie nie, nie było elektryczności, radia i telewizji. Niektórzy prorokowali, że będzie wojna, ale nikt w to nie 
wierzył. Dotarło to do nas pod koniec sierpnia, kiedy ogłoszono powszechną mobilizację i zaczęto rekwirować konie 
do armii. 
Jak wyglądały pierwsze dni wojny na terenie Sannik?
W pierwszych dniach września nad Sannikami, Kiernozią, a może nawet i Słubicami pojawiły się samoloty i zaczęły 
się naloty. Ludzie wpadali w panikę. Naloty trwały trzy dni. Zginęło i zostało rannych dużo moich znajomych. Za-
częły odbywać się masowe pogrzeby. Później wkroczyli Niemcy i zajęli pałac.
Gdzie pan się chował przed nalotami?
Pierwszy nalot zastał mnie podczas wykonywania prac rolnych, w przerwie między nalotami wróciłem do domu  
i zapakowałem dobytek na wóz. Razem z matką ukryliśmy się w pobliskiej wsi, Szkarada. Po kilku dniach wrócili-
śmy i zobaczyliśmy ogrom zniszczeń. Dom był zniszczony, musieliśmy zamieszkać w letniaku. Dużo moich przy-
jaciół zginęło lub było rannych… 
Jak wyglądały początki okupacji niemieckiej? 
W pałacu Sannickim był punkt Żandarmerii, w pobliskim Mocarzewie ulokowani byli Hitlerjugend. W Sannikach 
utworzone było Getto. Ulica Wólczyńska była odseparowana od reszty Sannik, stała się obozem przejściowym, skąd 
wywożono żydów. Część Polaków wysiedlono, mnie i moją matkę również.
Był pan w obozie?
Ja nie, ale moja matka była wysiedlona do obozu przejściowego i tam zmarła, a mnie przydzielono do Generalnej 
Guberni. 
Czym się pan tam zajmował? 
Zajmowałem się tam pracami rolnymi. Poznałem tam swoją żonę. 
A gdzie dokładnie spędził Pan okres okupacji?
Okupację spędziłem na granicy między Rzeszą, a Generalną Gubernią. Teren Sannik to był teren Rzeszy, czyli  
tu mieszkali Niemcy. Moje gospodarstwo oraz sąsiednie przejęli Niemcy i je użytkowali aż do końca wojny.
Czy działał pan w ruchu oporu?
Tak, przenosiłem ulotki, gdyż dobrze znałem ten teren.
Czy był pan ranny?
Nie, nie byłem. 
Co utkwiło panu w pamięci z czasów działalności konspiracyjnej?
Najbardziej utkwił mi fakt, kiedy nastąpił zrzut oficerów polskich AK, których nazywaliśmy „Cichociemni”.  
Ci oficerowie zostali zatrzymani przez patrol żandarmerii i doprowadzeni do przygranicznego posterunku. Tam jed-
nak udało się naszym oficerom zabić żandarmów niemieckich i uciec. Sołtys, ja i jeszcze jeden sąsiad udzieliliśmy 
„Cichociemnym” pomocy i ukryliśmy w lesie. Ten epizod został przedstawiony w serialu „Czas honoru”.
Co najczęściej pan wspomina z okresu wojny?
Cały ten okres mam w pamięci.
Czy uważa pan, że historia przedstawiona w książkach jest wiarygodna?
Częściowo, ale jest też wiele przekłamań. Ale o tym synu nie będziemy już dyskutować.
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Wywiad z Panem Kleofasem Piecka przeprowadziła Katarzyna Cichosz (wnuczka)
Kleofas Piecka urodzony 4 czerwca 1928r.

Jak wspomina dziadek moment wybuchu wojny?
Moment wybuchu wojny to dla mnie straszny dzień. Latały samoloty wojskowe, słychać było w oddali strzały i te 
zapłakane oczy mojej mamusi pamiętam do dziś. 
Ile dziadek miał wtedy lat?
Wtedy miałem 12 lat, byłem trochę starszy od ciebie.
Czy pamięta dziadek jakiś szczególny dzień z wojny?
Tak, straszny dla mnie dzień, kiedy to Niemcy zabrali mojego tatę do więzienia na 2,5 roku do Kutna.
Czy twój tata coś im zrobił?
Nie nic im nie zrobił, tylko znaleźli u nas mięso z zabitego cielaka, a tego nie wolno było robić. Wtedy mnie i mamę 
strasznie pobili a tatę widziałem wówczas po raz ostatni w życiu.
To straszne dziadku.
Tak, wojna jest straszna, gorsza od niejednej powodzi czy pożaru.
Czy ktoś z twojej rodziny dziadku był zesłany na roboty do Niemiec?
Tak, mojego tatę zesłano na roboty do Niemiec do obozu Bergen Belsen i tam zmarł i do tej pory nie wiadomo gdzie 
spoczywa jego ciało.
Czy miał dziadek kontakt z wojskiem niemieckim?
Tak, kiedy Niemcy kapitulowali to wywieźli mnie do Karwosielska za Płockiem do okopów. Tam byłem kilka dni  
i postanowiłem uciec nikomu nic nie mówiąc, bo za to groziła mi śmieć.
Do domu wróciłem po dwóch tygodniach bardzo wyczerpany. Spałem ukrywając się w różnych stodołach i rowach. 
Natomiast mój starszy brat, Józef pracował u Niemców, którzy mieszkali w gminie iłowskiej. Brat nie narzekał na 
swój los, bo „pani” była dla niego dobra, często dawała mu dodatkowe jedzenie za dobrze wykonaną pracę. Był tam 
dobrze traktowany.
Dziadku czy podczas wojny można się było uczyć?
Niestety szkoła była tylko około 5-6 tygodni i mieściła się w oficynie pałacu. Nie można było się uczyć, chyba, że  
w ukryciu. Wszystkie szkoły były zamknięte.
Czy dziadek był świadkiem jakiejś egzekucji?
Nie, nie byłem, ale tutaj gdzie jest posterunek policji wieszano ludzi m.in za posiadanie cukru, bo można było mieć 
45 dag cukru i 10 dag mięsa na miesiąc.
A czy można było chodzić do Kościoła?
Nie, w Kościele było składowane zboże i nie było mszy św.
Dziadku a jak oceniasz dzisiejsze czasy?
Teraz Kasiu czasy są wspaniałe, możesz się uczyć, chodzić do kościoła, jeździć na wycieczki, przekraczać grani-
ce naszego kraju by poznawać cały świat. Pamiętaj wojna to straszny czas, nigdy nie należy dopuścić do tego,  
by taki czas wrócił.

Wywiad z Panią Władysławą Kuźmińską przeprowadziła Sandra Kieliszek
Władysława Kuźmińska z domu Włodarczyk, urodzona 10 stycznia 1916r. w Studzieńcu.

Gdzie Pani mieszkała przed II wojną światową?
W Warszawie u państwa Kamienieckich na Powiślu.
Po co Pani wyjechała do Warszawy?
Uczyłam się i zarabiania na życie.
Jaką szkołę Pani skończyła?
Była to szkoła kucharska.
Gdzie mieściła się tamta szkoła?
Mieściła się w Warszawie, na ul. Wiśniowej.
Gdzie Pani pracowała i czym się zajmowała?
Mieszkałam i pracowałam u państwa Kamienieckich, gotowałam i wydawałam obiady.
Kto to byli państwo Kamienieccy?
Była to szlachta litewska. Przed samą wojną kupili posiadłość w Łodzi i tam się wyprowadzili.
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Gdzie Pani wtedy zamieszkała?
Zamieszkałam na Powiślu, naprzeciwko Kąpieliska Kownackiego.
Gdzie Pani pracowała po przeprowadzce państwa Kamienieckich?
Zaczęłam pracować na ul. Czerwonego Krzyża, tylko dokładnie nie pamiętam, czym się zajmowałam.
Kiedy przeprowadziła się Pani do Słubic?
Przeprowadziłam się wraz z rozpoczęciem II wojny światowej.
Jakie zdarzenie najbardziej Pani pamięta?
To było właśnie zrzucenie pierwszych bomb na Kąpielisko Kownackiego. Musieliśmy uciekać do Słubic, ponieważ 
pierwsze dni wojny oszczędziły gminę Słubice. Wszystkie moje świadectwa i dokumenty musiałam zostawić i uległy 
zniszczeniu.
Czy znała Pani jakąś osobę zasłużoną dla Państwa Polskiego?
Tak, był to Marszałek Józef Piłsudski. Pamiętam, że przed wojną przed kimś się ukrywał i zatrzymywał się u ludzi.  
Z opowieści mojej siostry wiem, że ukrywał się również u niej, ale osobiście poznałam go dopiero, jak mój mąż 
Marian Kuźmiński podkuwał konie Marszałka i Rydza Śmigłego. 
(Do Warszawy został wywieziony w stogu siana przez ludzi zamieszkujących Wólkę).
Czy ktoś z Pani bliskich został wywieziony za granice kraju podczas II wojny światowej?
Tak, zostałam wywieziona razem z mężem do Niemiec.
Kiedy została Pani wywieziona do Niemiec?
To było w 1941r., miałam wtedy 25 lat.
Czym Pani się tam zajmowała?
Nie zajmowano się tam niczym innym jak pracami rolnymi. Jednak niektórzy ludzie byli zatrudniani u Niemców do 
pomocy w domach.
Kiedy wróciła Pani do Polski?
Po okresie około pół roku.
Miała Pani jakiś kontakt ze szlachtą?
Tak, jak już wcześniej wspomniałam pracowałam u Państwa Kamienieckich i to była szlachta litewska. U nas  
w Słubicach byli Grzybowscy mieli oni dwójkę dzieci, syna Karola i córkę Ninę. Nina nie była zbyt towarzyska, cały 
swój wolny czas spędzała z matką. Ale Karol był bardzo przyjazny. Miał dużo kolegów i koleżanek przychodził do 
nas i grał z nami w piłkę. Czasem nawet zapraszał nas na obiady do pałacu.
Czym zajmował się Pani mąż?
Był rzemieślnikiem - kowalem.
U kogo pracował Pani mąż?
Przed rozpoczęciem wojny podkuwał konie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Rydza Śmigłego.
Kim był Rydz Śmigły?
Rydz Śmigły był Dowódcą Okręgu Warszawskiego i zastępcą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Czy Pani mąż został odznaczony w jakikolwiek sposób?
Tak, został odznaczony Medalem Wojny Obronnej w 1939r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odznaczenia Polski.
Gdzie uczęszczała Pani na zajęcia edukacyjne?
Do szkoły chodziłam w Słubicach.
Jakich przedmiotów uczono w szkole?
Uczono języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, religii, historii, kaligrafii, przyrody, geometrii,  
robót ręcznych.
Jak zaczynano lekcje i kończono je?
Tak samo jak na początku jak i na końcu lekcji odmawiana była modlitwa.
Jak odbywały się lekcje?
Jak wcześniej wspominałam, lekcje zaczynaliśmy modlitwą, a następnie wyjmowaliśmy książki i omawialiśmy  
temat.
Kto pełnił funkcję dyrektora szkoły?
Funkcję dyrektora szkoły pełnił Pan Skarżyński.
Czy pamięta Pani, jacy nauczyciele pracowali szkole?
Pan Olewiński, Pani Borysiakówna, Pani Sabak, Pani Kamińska.
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Piękno regionu płockiego na przykładzie Płocka i Wyszogrodu

Autorzy: Sylwia Ziętara, Anna Sobańska, Sebastian Rajewski, Dominika Mateńka, Paulina Jakubowska, Katarzyna Szymerska 
- Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Opiekun grupy: Iwona Kowalewska

Serdecznie Witamy w Płocku! 
Płock jest miastem na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej. Założony na nadwiślań-
skiej skarpie gród, w średniowieczu był jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych i kulturalnych na zie-
miach polskich. Na przełomie XI i XII wieku Płock był siedzibą polskich władców i faktyczną stolicą Polski. Jego 
magia polega na wyjątkowym uroku, jaki daje współistnienie historii z teraźniejszością. Płock to również doskonały 
pomysł na spędzenie wolnego czasu. Pełne uroku i historycznych ciekawostek miasto może pochwalić się wieloma 
interesującymi zabytkami i miejscami. Bazylika Katedralna, skarbiec w Muzeum Diecezjalnym, secesja w Muzeum 
Mazowieckim, najstarsza szkoła w Polsce - „Małachowianka”, czy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to tylko nie-
które z miejsc, które trzeba w Płocku zobaczyć. Warto wybrać się tu całą rodziną, gdyż i na dzieci czeka wiele atrak-
cji. Największą jest przepięknie położony ogród zoologiczny, w którym żyje ponad 3,5 tys. zwierząt. 
Ziemia płocka położona na prawym brzegu Wisły, w jej środkowym biegu, na wschodzie sięgająca do rzeki Wkry, 
na północy do rzeki Skrwy, na południu granicząca z ziemią wyszogrodzką. Nazwa „ziemia płocka” nie jest jed-
noznaczna z określeniem „księstwo płockie” ponieważ to ostatnie obejmowało również ziemie wyszogrodzką i go-
stynińską. W 1495r. inkorporowano ziemie płocką i Zawkrze (terytorium położone za Wkrą) do Korony, jako woje-
wództwo płockie. Po upadku I Rzeczypospolitej ziemia płocka weszła w skład zaboru pruskiego, a od 1815r. należała 
do Królestwa Polskiego, a następnie zaboru rosyjskiego.  
Herb miasta Płocka nawiązuje do wizerunków na tłoku pieczęci miasta z XIVw. Na czerwonej tarczy herbowej wid-
nieje w części dolnej mur obronny z otwartą bramą, a w górnej - fronton katedry z czarną rozetą zwieńczoną złotym 
krzyżem i dwiema wieżami ze stożkowymi niebieskimi dachami ozdobionymi złotymi kulami. Od 1991r. miasto 
posiada także Wielki Reprezentacyjny Herb (ustalony przez Radę Miasta), zwieńczony u góry koroną królewską,  
u dołu z dwoma krzyżami: Krzyżem Walecznych i Krzyżem Grunwaldu III klasy oraz łacińską dewizę miasta:  
Virtute et labore augere, czyli wzbogacać męstwem i pracą.

Wyszogród - mazowiecki Kazimierz nad Wisłą

Jest to miejscowość leżąca w powiecie płockim ciesząca się dużym auto-
rytetem wśród turystów, często nazywane mazowieckim Kazimierzem nad 
Wisłą. Miasto i Gmina Wyszogród położone są w środkowo - zachodniej 
części województwa mazowieckiego nad Wisłą i ujściem Bzury. Miasto leży 
na wysokiej, 30-metrowej skarpie na prawym brzegu Wisły. Pierwsza histo-
ryczna wzmianka o Wyszogrodzie pochodzi z 1065r. z dokumentu dla klasz-
toru benedyktynów w Mogilnie. Najważniejszym historycznym miejscem 
miasta jest „Zamkowa Góra”, na której książę Konrad Mazowiecki wybudo-

wał drewniany zamek, następnie w tym miejscu został wybudowany za panowania Kazimierza Wielkiego zamek murowany. 
Wyszogród, jako miasto
613 lat temu Wyszogród otrzymał przywilej lokacyjny od księcia Opolskiego Władysława. Miasto otrzymało łaźnie, 
sukna, wagę i postrzygalnie, którą miało udostępniać służbie książęcej raz w tygodniu. Otrzymało również pięć wysp 
na Wiśle. Miasto nie musiało płacić podatków przez 10 lat. Przywilej ten został zatwierdzony w 1437r. przez księcia 
mazowieckiego Janusza. Wyszogród po uzyskaniu dokumentu lokacyjnego stał się jednym z czołowych miast na 
Mazowszu, zagwarantowało mu to na przyszłość możliwość rozwoju gospodarczego. 
Złoty Wyszogród
Zdecydowanie najbardziej korzystnym czasem dla Wyszogrodu był XVIw. Wówczas nastąpił największy rozwój 
gospodarczy, ponieważ ze względu na korzystne położenie nad Wisłą rozwijał się handel zbożem. Przez miasto 
przechodził najważniejszy szlak handlowy łączący Wielkopolskę z Pomorzem i Rusią. Rozwój miejscowości był 
możliwy dzięki zwolnieniu od opłaty targowej kupców. Ukształtowała się wówczas grupa kupców zawodowych. 
Wyszogród był ośrodkiem sukiennictwa na Mazowszu. Sukno wyszogrodzkie było znane m.in.: na Litwie, Rusi.  
W II poł. XVIw. w mieście istniały „karczmy piątkowskie”. Alkohol pochodził z Piątka. Bliskie położenie nad Wisłą 
gwarantowało rozwój rybołówstwa i żeglarstwa.    

Zamkowa Góra
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Od rozkwitu do upadku
Po okresie sukcesów dla miasta nadszedł czas kryzysu. Podczas potopu szwedzkiego Wyszogród kilkakrotnie był 
grabiony i niszczony. W pierwszej połowie XVIIIw. podczas serii pożarów zniszczeniu uległo wiele budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Największą stratą dla mieszkańców było spalenie drewnianego kościoła św. Barbary. 
Mimo tych wielu kryzysów, dla Żydów był to korzystny okres. Zaczęli się oni osiedlać w Wyszogrodzie na większą 
skalę, ponieważ jako jedyni mogli prowadzić w mieście winnicę (od 1414r.). 
Wyszogród w XIX wieku
Po upadku I Rzeczypospolitej Wyszogród znalazł się w zaborze pruskim. To spowodowało napływ do miasta ludno-
ści niemieckiej. Specjalnie dla niej w 1803r. kościół franciszkański został przekształcony na świątynię ewangelicko - 
augsburską, która pełniła również funkcję szkoły. W 1815r. Wyszogród stał się częścią Królestwa Polskiego. W XIX 
wieku miał miejsce wyż demograficzny, a szczególnie wzrosła liczba Żydów (stanowili oni ponad 70% trzytysięcznej 
ludności miasta). Miasteczko stało się wówczas centrum portowym i handlowym. Handel nie był prowadzony tylko 
drogą rzeczną, ale też lądową. Powstawały wtedy liczne drogi na połączenia z liniami kolejowymi. Ważnym momen-
tem w historii Wyszogrodu było powstanie styczniowe, w którym wyszogrodzianie brali czynny udział. Trzynastu 
mieszkańców miasta walczących w powstaniu dostało się do niewoli rosyjskiej, pięciu zginęło. 

Wojenna wizja miasta
Podczas I wojny światowej wyszogrodzianie walczyli o odzyskanie niepod-
ległości państwa w I Brygadzie Legionów Józefa Piłsudskiego. W mieście 
stacjonowały wojska rosyjskie. W 1916 roku rozpoczęła się budowa mostu 
w Wyszogrodzie. Prace nadzorowali Niemcy. Był to największy drewnia-
ny most w Europie. Budowę rozpoczęto w 1916r., a ukończono w połowie 
1917r. Z większych zakładów pracy w Wyszogrodzie w tym samym czasie 
funkcjonowały: cztery młyny, browar, tartak i olejarnia. 
W okresie międzywojennym powołano do życia dwie siedmioletnie szkoły 
podstawowe (katolicką i żydowską). Podczas II wojny światowej na Wyszo-
gród spadły bomby, co miało na celu zburzenie mostu, aby uniemożliwić 
przeprawę przez Wisłę. 13 września do miasta wkroczyły wojska niemiec-
kie i rozpoczęła się okupacja. Jesienią 1939r. rozpoczęły się aresztowania 
inteligencji wyszogrodzkiej. Aresztowania powtórzyły się jeszcze w 1940r. 
Więźniowie zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych Dachau i Ra-
vensbruck. W 1940r. w Wyszogrodzie na ulicy Klasztornej powstało getto 
żydowskie. Rok później rozpoczęły się wywózki Żydów do obozów zagłady. 
Praktycznie cała miejscowa ludność żydowska została poddana ekstermina-

cji. Po tym zdarzeniu do dnia dzisiejszego pozostał jedynie fragment cmentarza żydowskiego z kilkoma nagrobkami. 
Natomiast podczas okupacji niemieckiej całkowitemu zniszczeniu uległa synagoga.
W wyszogrodzkim oddziale Towarzystwa Naukowego Płockiego zachowało się wiele eksponatów. Są tu także cie-
kawostki na skalę międzynarodową związane z kulturą żydowską. Mowa o słynnych kłódkach, z którymi chowani 
byli Żydzi. W zbiorach TNP jest ich kilkaset, każda inna. Niewykluczone, że może w przyszłości powstać muzeum 
judaizmu.
Wyszogród obecnie
13 października1999r. był wielkim wydarzeniem w dziejach Wyszogrodu. Ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksander Kwaśniewski wziął udział w uroczystym otwarciu mostu drogowego przez Wisłę w Wyszogro-
dzie, najdłuższego mostu w Polsce. 
Kultura i Sport
Wyszogród jest lokalnym ośrodkiem kultury. W mieście działa Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią 
w Rębowie, istnieje oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego, które dysponuje salą konferencyjną, organizuje 
sympozja, wystawy. Organizowane są imprezy masowe dla mieszkańców miasta i gminy, takie jak: Dni Wisły, Biegi 
Nadwiślańskie, Memoriał im. Janusza Grzegorzewskiego. W 2006r. zorganizowano na stadionie miejskim w Wyszo-
grodzie Dożynki Województwa Mazowieckiego, Powiatu Płockiego i Diecezji Płockiej. W mieście istnieje Ludowy 
klub Sportowy „Stegny”. Wyszogród posiada stadion miejski, na którym rozgrywane są mecze miejscowego klubu, 
oraz niedawno oddaną do użytku pełnowymiarową halę sportową. 

Źródło: Praca magisterska Pani Iwony Kowalewskiej, www.galeria.plock24.pl, www.powiat-plock.pl, www.plock.eu.pl,  
www.wyszogrod.mapofpoland.pl, www.wyszogrod.pl, Prezentacja Pana Zbigniewa Leszczyńskiego. Zdjęcia: Kamil Kubiński, 
Paulina Jakubowska.
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Spacer po Płocku…

Autorzy: Kamila Marczak, Żaneta Marczak - wolontariuszki Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Płock to najstarsze miasto Mazowsza położone na wysokiej skarpie nad Wisłą. Jego początki sięgają IXw.  
W następnym wieku Płock stał się stolicą Mazowsza, a na przełomie XI i XII w. również całej Polski. 
Po drugim rozbiorze Polski w 1793r. Płock został przyłączony do Prus, następnie znalazł się w Księstwie Warszaw-
skim, a po 1815r. stał się częścią Królestwa Polskiego.
Płock z racji swego położenia był miejscem wielu ważnych wydarzeń. To w Płocku w 1831r. zakończyło się powsta-
nie listopadowe, ponieważ właśnie tu odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego. Kolejny zryw na-
rodowy - powstanie styczniowe - również objął Płock. W 1920r. Płock został zaatakowany przez wojska bolszewic-
kie, atak został odparty dzięki bohaterskiej postawie mieszkańców. Za bohaterską obronę Płock został odznaczony 
Krzyżem Walecznych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Do najważniejszych zabytków miasta należą:  
Wzgórze Tumskie - pierwsze murowane umocnienia wzniósł prawdopodob-
nie książę mazowiecki Bolesław II, choć już 300 lat wcześniej istniał tutaj 
założony przez Mieszka I gród warowny. Płocki gród był jedną z rezydencji 
Bolesława Chrobrego, który zbudował w jego obrębie piętrowe, kamienne 
palatium romańskie z izbami mieszkalnymi i kaplicą. W 1075r. powstało  
w Płocku biskupstwo, a murowaną budowlę przeznaczono na kościół. 
Muzeum Mazowieckie, w którym znajdują się największe w Polsce i w Eu-
ropie zbiory sztuki secesyjnej. Obejmują one przedmioty życia codziennego, 
malarstwo, rzeźbę i szkło artystyczne. 
Płock był zawsze miastem szkół - od XIIw. działa tu nieprzerwanie najstarsza szkoła średnia w Polsce, która obec-
nie nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego. Drugą bardzo zasłużoną dla miasta pla-
cówką jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły założone  
w 1906r. Uczniem liceum był wybitny poeta Władysław Broniewski.
Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku - najstarsza katolicka 
świątynia i najcenniejszy zabytek w Płocku.
Muzeum Diecezjalne w Płocku - pierwsze w Królestwie Polskim powołał 
do życia bł. abp Antoni Nowowiejski, zbudowane zostało w 1903r. przez 
architekta Stefana Szyllera. Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z ka-
tedry płockiej oraz darowizny. W latach 1929 - 1930 muzeum rozbudowa-
no. Zbiory muzealne powiększyły się o przywożone z kościołów diecezji 
płockiej eksponaty, które posiadają wartość historyczną lub artystyczną.  
Do najcenniejszych eksponatów należą: rękopisy i dokumenty, zbiór mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, złotnic-
two, kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych oraz zbiory malarstwa.
Zakład Karny w Płocku zbudowany w 1803r. przez władze carskie, przeznaczony na więzienie dla więźniów po-
litycznych. W 1991r. na terenie zakładu doszło do spotkanie funkcjonariuszy i skazanych z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II, który w czasie IV Pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził Płock, a w nim - płockie więzienie.
Kościół farny pw. św. Bartłomieja (ul. K. Wielkiego 1) - kościół gotycki z 1356r. wielokrotnie przebudowywa-
ny po zniszczeniach wywołanych osuwającą się skarpą. We wnętrzu znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny  
z ok. 1640r. Obok kościoła mieści się dzwonnica z końca XIXw. i figura patronki wodniaków św. Barbary, umieszczona  
na wydobytym z Wisły przed stu laty naturalnym kamieniu. 
Ratusz - klasycystyczny budynek z lat 1824 - 1827 wg projektu Jakuba  
Kubickiego, miejsce ostatniego posiedzenia Sejmu Królestwa Polskiego, 
siedziba władz miejskich. Codziennie o godz. 12.00 i 18.00 z wieży ratusza 
rozlega się płocki hejnał grany przez trębacza. Atrakcją jest scena pasowa-
nia Bolesława Krzywoustego na rycerza, prezentowana na wieży po hejnale  
o godz. 12.00. Stary Rynek otoczony jest z trzech stron kamieniczkami.  
Ozdobą rynku jest współczesna fontanna „Afrodyta". 

Źródło: www.mdplock.pl, www.ump.pl
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Dworek w Winnicy.
Gmina Brudzeń Duży, powiat płocki

Autor: Karolina Siczek - Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

Dwór został wybudowany pod koniec XIXw. dla 
rodziny Ciołkowskich według projektu Józefa 
Hussa. Rodzina fundatorów była w posiadaniu 
miejscowego majątku już od 1825r. i należał do 
nich jeszcze przez całą II połowę XIXw. Przed  
II Wojną Światową właścicielami dworku stała 
się rodzina Mazowieckich. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych dwór odremontowano zatracając 
przy tym znacznie jego wartości zabytkowe. Prze-
kształcono wnętrza dostosowując je do wymogów 
nowych mieszkań. Skuto też znaczną część wy-
stroju elewacji w tym opaski okienne. Z dawnego 
wyglądu dworu pozostały tylko proporcje budyn-
ku. W latach 90-tych XXw. dwór był zamieszkały 
tylko częściowo i pozostawał w złym stanie tech-
nicznym, w znacznym stopniu był zdewastowany. 
Dwór murowany z cegły i otynkowany, posa-
dowiony na planie prostokąta, mieszkalne pod-
dasze zostało przykryte dachem naczółkowym  
o połaciach podbitych blachą. Elewacja frontowa 
9-osiowa z 3-osiowym umieszczonym central-
nie ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem  
i przekrytym dachem dwuspadowym. Ryzalit 
został przepruty trzema otworami z półkolisty-
mi nadświetlami oraz analogicznymi w kształcie 
otworami bocznymi. Każdy z otworów zyskał de-
korację w kształcie wydatnych zworników a cały 
ryzalit został opięty płycinowymi pilastrami. Na 
elewacji tylnej w skutek powiększenia powierzch-

ni mieszkalnej dodano prostopadle nową przybudówkę. Elewacja boczna z osobnym wejściem oraz umieszczonymi 
po obu jego bokach otworami okiennymi. Nad nim balkonik z żeliwną balustradą oraz żeliwnymi konsolami o fan-
tazyjnej linii. W półszczycie elewacji bocznej umieszczono wejście na balkonik oraz po jego bokach okna. Całość 
została skomponowana w duchu neorenesansu.

Powiat sierpecki

Autorzy: Natalia Kwiatkowska, Magdalena Nowakowska, Sylwia Saganowska, Marta Nowak, Sylwia Nagiewicz,  
Anna Kozłowska, Olga Uździcka - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
Opiekun grupy: Joanna Urbańska

Historia powiatu sierpeckiego
Pierwsza zanotowana wzmianka o powiecie sierpeckim pochodzi z 1556r. Według lokalnej tradycji początki miasta 
Sierpca - stolicy powiatu - sięgają XIw., kiedy to miał istnieć tutaj gród słowiański. Po 1322r. Książę Płocki Wacław 
nadał Sierpcu prawa miejskie, które zostały, ponowione po wielkim pożarze w 1389r. Posiadane już przywileje ule-
gły znacznemu rozszerzeniu w wyniku kolejnych nadań w XVw. W tym czasie miasto należało do znanej rodziny 
mazowieckiej - Sierpskich. Mimo licznych pożarów Sierpc rozwijał się szybko. Był trzecim pod względem wielko-
ści, świetności i znaczenia ośrodkiem miejskim, po Płocku i Mławie, na całym obszarze Mazowsza Północnego. Pod-
stawowe źródło utrzymania ówczesnych mieszczan Sierpca stanowiło rzemiosło oraz handel. Wśród rzemieślników 
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przeważali zdecydowanie sukiennicy. Miasto zrujnowały doszczętnie wojny szwedzkie oraz liczne pożary i zarazy, 
w wyniku których Sierpc przestaje być formalnie siedzibą powiatu. Okres kryzysu trwał właściwie aż do XVIIIw. 
Ponowny rozwój Sierpca zaobserwować można już na początku XIXw. Systematycznie wzrastała liczba miesz-
kańców. Po śmierci Janusza II (ostatni Piast z linii mazowieckiej) po 1495r. i inkorporacji Mazowsza Płockiego do 
Korony Sierpc został ustanowiony stolicą powiatu. W 1867r. przywrócono Sierpcowi uprawnienia powiatu, w skład 
którego weszło 13 gmin zamieszkałych przez 68 436 mieszkańców. Pierwszym - po okresie rozbiorów - polskim 
naczelnikiem powiatu sierpeckiego został mianowany Ignacy Konarzewski (13.11.1918r.). Następnie w latach 1922 
- 1939 funkcję tę piastowali kolejno: Zygmunt Czaplicki, Leon Rożałowski, Stefan Morawski. 30 czerwca 1975r. 
w związku z likwidacją powiatów w skali krajowej, znika też powiat sierpecki. 1 stycznia 1999r. po raz czwarty  
w historii powstał powiat sierpecki. W stosunku do poprzednich był znacznie mniejszy terytorialnie, obejmował mia-
sto Sierpc oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz. Pierwszym starostą 
został wybrany Paweł Mariusz Ambora. Obecnym Starostą Powiatu Sierpeckiego jest Jan Laskowski. 
Historia Stempla Sukienniczego - Stempel sukienniczy Sierpca

Herb, a raczej symbol miasta, występuje już na początku XVIw. Znak przed-
stawiający literę S położoną w środku między koroną, a lwem poniżej, 
stanowił tak zwany stempel, którym znakowano sukno wytworzone przez 
sierpeckich rzemieślników. Na pierwszej znanej pieczęci miasta przedsta-
wiono murowaną budowlę z otwartą bramą (lub portalem), zwieńczonej 
trójkątnym, krzyżowo rozczłonowanym szczytem z krzyżem na wierzchu 
i dwoma wieżami po bokach nakrytymi spadzistymi dachami. W XVIIIw. 
miasto używało pieczęci owalnej, na której zamiast kościoła przedstawio-
no bramę forteczną z trzema basztami. W 1793r. Sierpc używał pieczęci, 
na której występował orzeł pruski oraz schematycznie przedstawiony herb 
miasta - mur miejski i trzy wieże z blankami. Około 1831r., wykonano 
projekt herbu miasta, który przedstawiał koronę, literę S oraz lwa wspię-
tego na dwóch łapach. Jednakże projekt ten, nigdy nie został zatwierdzony.  
W okresie międzywojennym zapewne używano herbu z wyobrażeniem fa-

sady kościoła parafialnego według obrazu na pieczęci z XVIw. W tym samym okresie mógł być używany inny herb, 
który miał w polu białym czerwoną fasadę kościoła z trzema wieżami, z których środkowa, oblankowana i dwukon-
dygnacyjna, była najwyższa. W 1960r. herb Sierpca przedstawiał w polu czerwonym lwa złotego wspiętego zwróco-
nego w prawo. Taką postać herbu przyjęła też Miejska Rada Narodowa, dnia 29 czerwca 1972r. nadając go miastu. 
Po wykorzystaniu herbu przez miejscowy browar, jako logo firmowego, stał się znany szerzej i do dziś kojarzony 
jest, jako oficjalny herb. 
Gospodarka
Powiat Sierpecki ma typowo rolniczy charakter. Z 56795 osób zamieszkujących tereny powiatu 65% to ludność 
mieszkająca na wsi. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 8 - 11 ha, w uprawach dominują zboża i ziem-
niaki, zaś w hodowli trzoda chlewna i bydło. Żyzne gleby, małe zanieczyszczenia środowiska, korzystne warunki 
klimatyczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa i związanego z nim przemysłu rolno - spożywczego. Wyprodukowana 
tutaj żywność jest najwyższej jakości, dlatego ziemia sierpecka jest doskonałym miejscem na prowadzenie gospo-
darstw ekologicznych. Działalność gospodarcza na terenie powiatu sierpeckiego jest rozwinięta w wysokim stopniu.  
W powiecie działa Sierpecki Związek Gospodarczy, który skupia aktywnych lokalnych przedsiębiorców. Zarejestro-
wanych jest wiele podmiotów gospodarczych prowadzących różnokierunkową działalność: handlową, produkcyjną 
i usługową. Dominującymi branżami gospodarki jest przemysł rolno - spożywczy, przemysł drzewny, metalowy  
i odzieżowy.
Turystyka
Ciekawe położenie i czysty klimat sprawiają, iż powiat sierpecki jest atrakcyjnym regionem pod względem turysty-
ki. Malownicze tereny wokół miasta Sierpca, przepiękna dolina wokół Sierpienicy, liczne obszary leśne stwarzają 
odpowiednie warunki w zakresie rekreacji. Na terenie gminy Szczutowo znajduje się obszar chronionego krajobra-
zu z dwoma jeziorami: Urszulewskim i Szczutowskim. Czysta woda, pełne grzybów lasy, ośrodki wypoczynkowe 
oraz oddalenie od skupisk przemysłowych sprawiają, iż są to miejsca często odwiedzane przez turystów. Przez 
teren gmin Szczutowo i Mochowo przebiega szlak turystyczny prowadzący do jeziora Urszulewskiego. Gmina Za-
widz wyróżnia się ciekawą florą i fauną, położona z dala od przemysłu stanowi teren ekologiczny. Na terenie pół-
nocnym gminy istnieje znaczne zalesienie, a w nich wolne obiekty szkolne z możliwością rozwoju turystycznego. 
Gmina posiada liczne tereny łowieckie, czemu sprzyjają łąki i lasy, zasobne w ptactwo wodne i zwierzynę łowną.  
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Teren gminy Rościszewo znajdujący się w dorzeczu rzeki Skrwy oraz ob-
szary leśne przewidziane są dla wypoczynku i rekreacji. Możliwy jest spływ 
kajakowy po rzece Skrwie. Ponadto na terenie gminy Sierpc nad jeziorem 
Bledzewskim znajduje się Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy PLL 
LOT. Polityka turystyczna władz powiatu oraz poszczególnych gmin dąży 
do poprawienia infrastruktury turystycznej, co pozwoliłoby na wykorzysta-
nie w pełni walorów przyrodniczych i zwiększenie dochodów płynących  
z tej dziedziny gospodarki.

Kultura
Znaną i cenioną placówką kulturalną w mieście jest Biblioteka Miejska, która prowadzi urozmaiconą działalność 
poprzez popularyzację czytelnictwa oraz aktywizację kulturalną mieszkańców Sierpca i okolic. Organizuje spotkania 
autorskie, odczyty, promocje twórczości literackiej, koncerty literacko - muzyczne, wystawy plastyczne i konkursy 
literackie.
Powiat sierpecki jest kolebką twórczości ludowej. Do wybitnych twórców ziemi sierpeckiej należy Edmund Szpa-
nowski, którego rzeźby znajdują się na wszystkich kontynentach świata, zdobią mieszkania artystów, polityków, pre-
mierów i prezydentów. Rzeźba Matki Boskiej Sierpeckiej znajduje się w zbiorach Watykanu. Artysta jest laureatem 
wielu konkursów, uczestnikiem wystaw, przeglądów i plenerów rzeźbiarskich. Sławnym ośrodkiem rzeźby ludowej 
jest również Zawidz. Miejscowi twórcy - Jan i Waldemar Krajewscy, Grzegorz Goczyński, Stanisław Dużyński oraz 
Piotr Szuszczewicz (kowalstwo artystyczne) należą do czołówki rzeźbiarzy ludowych w kraju. Jednym z bardziej 
znanych dzieł tego typu są stacje drogi krzyżowej znajdujące się wokół kościoła parafialnego w Zawidzu. Sierpc jest 
nie tylko sercem gospodarczym powiatu, ale i kulturalnym. Ożywioną działalność prowadzi Sierpecki Dom Kultury, 
który ma na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży z zakresu różnych form. Przy Domu Kultury pracują: Lu-
dowy Zespół Artystyczny „Kasztelanka”, zespół dziecięcy „Bąble” oraz młodzieżowe zespoły muzyczne. Ponadto 
odbywają się tu zajęcia plastyczne, rzeźbiarskie, teatralne, muzyczne, tańca ludowego, aerobiku jak również zabawki 
miękkiej. Dom Kultury od kilku lat organizuje latem malarsko - rzeźbiarskie Ogólnopolskie Plenery Plastyczne. Naj-
ważniejszym wydarzeniem kulturalnym miasta jak również powiatu jest Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Kasztelania”, który organizowany jest latem każdego roku. W trakcie trzydniowych koncertów podziwiamy pięk-
ny folklor w wykonaniu renomowanych zespołów z kraju i zagranicy m.in.: Tajwanu, Egiptu, Chin, Grecji, Chile, 
Włoch, Rosji.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje się gromadzeniem i ochro-
ną zabytków kultury ludowej. Bardzo istotnym elementem zagospodarowa-
nia ekspozycji jest zieleń. Przy chałupach są ogródki kwiatowe z tradycyj-
ną roślinnością, rosną tam malwy, piwonie, złota kula, bzy, jaśminy i inne.  
W oknach chałup stoją doniczki z pelargoniami i muszkatlem. W warzyw-
nikach rośnie kapusta, marchew, brukiew i inne warzywa zgodne z okresem 
wyposażenia wnętrza chałupy. Między zagrodami znajdują się sady, łąki  
i poletka uprawne, gdzie można obejrzeć różne gatunki roślin uprawianych 
na wsi mazowieckiej: żyto, owies, proso, len, gryka i inne. Kolejnym ele-
mentem ożywiającym wieś są hodowane zwierzęta: konie, kozy, owce, kury, 

kaczki, gęsi, itp. Wystrój wnętrz związany jest z kalendarzem dorocznym. Stosownie do danych okresów prezento-
wane są wystawy: „Boże Narodzenie na Mazowszu”, „Wielkanoc na Mazowszu” oraz „Rok polski w tradycyjnych, 
codziennych zajęciach”. Na terenie skansenu znajdują się polany, które wykorzystywane są do celów rekreacyjnych. 
Jedna polana została ozdobiona wiatą na 400 miejsc siedzących, budynek gospodarczy oraz zadaszone ognisko.  
Warunki te sprzyjają do organizowania imprez plenerowych zarówno porą słoneczną jak i deszczową. Na drugiej 
można obejrzeć makietę z filmu „Ogniem i mieczem” - dwór w Rozłogach. W XVIII - wiecznej karczmie „Pohulan-
ce” mieści się sklepik z wyrobami sztuki oraz rękodzieła ludowego oraz część gastronomiczna serwująca potrawy 
kuchni regionalnej m.in.: wiejski chleb ze smalcem, kluski kartoflane z twarogiem, pierogi, żurek staropolski i wiele 
innych pyszności. Zwiedzający mogą również przejechać się bryczką, wozem i w siodle. Urok i klimat tego miejsca 
sprawiły, iż właśnie tutaj wielu reżyserów postanowiło nakręcić część zdjęć do swoich filmów, m.in.: „Kapitan Kon-
rad”, „Szwadron”, „Ogniem i mieczem”, „Pan Tadeusz”, „Przeprowadzki”.  

Jezioro Bledzewskie
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Zabytki
Powiat sierpecki jest znany z licznych zabytkowych obiektów sztuki sakral-
nej. Najważniejsze z nich znajdujące się w Sierpcu to: Kościół Farny pw. Św. 
Wita, Krescencji i Modesta; Kościół pw. Św. Ducha, zespół architektoniczny 
klasztorny położony na wzgórzu Loret, w skład którego wchodzi Kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i klasztor Benedyktynek.  
W ostatnim z wymienionych kościołów znajduje się w ołtarzu głównym, 
neogotyckim - rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, otoczona szczególną 
czcią i będąca celem corocznych pielgrzymek.

Ostrowy - wieś powiatu sierpeckiego, w gminie Gozdowo

Autor: Zuzanna Kwiatkowska - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
Opiekun grupy: Anna Kwiatkowska

Ostrowy, jest to mała wieś, położona pomiędzy dwoma miastami: Płockiem 
- dawną stolicą polski za czasów rozbicia dzielnicowego i Sierpcem - mazo-
wiecką stolicą tradycji staropolskich. 
Wielkim atutem Ostrów jest malownicze położenie - poprzez teren wsi prze-
pływa rzeka Wierzbnica (dopływ Skrwy Prawej). Ostrowy leżą w okolicy 
lasu, pośród zielonych łąk i pól uprawnych a na terenie wsi znajdują się 
żwirownie. Jest to typowa wieś rolnicza.
Okolica Ostrów jest bardzo interesująca, jeżeli chodzi o archeologiczny 
punkt widzenia. Na owych terenach odnaleźć możemy ślady pradziejowego 

i wczesnośredniowiecznego osadnictwa.
Jedynymi z pierwszych, którzy podjęli się zbadania owej ziemi byli Franciszek Tarczyński 
oraz Leon Rutkowski (badania odbyły się w drugiej połowie XIXw.). Odnotowali oni cenne 
znaleziska, szczególnie na terenie dzisiejszego Smorzewa oraz Romatowa np. cmentarzy-
sko ciałopalne z II w. p.n.e. Najliczniejszych odkryć archeologicznych dokonano w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XXw. W 1996r. doszło do niezwykłego odkrycia, 
gdy podczas prac związanych z budową gazociągu odsłonięto prawie w całości, nieznane 
dotychczas cmentarzysko z 62 grobami szkieletowymi z młodszej fazy okresu wczesnośre-
dniowiecznego. W sąsiedztwie nekropolii znaleziono liczne obiekty osadnicze: dołki posłu-
powe, paleniska ect.
Legenda o powstaniu niektórych wsi Mazowieckich

O pochodzeniu nazwy „Ostrowy” mówi jedna z legend, którą usłyszał Franciszek Tarczyński od okolicznej ludności, 
po czym ją spisał. Opowiada ona, że kiedy diabeł leciał nad ziemią sierpecką, niósł w worze szlachtę. Pochłonięta 
bijatyką szlachta nie zauważyła nawet, iż znalezła się w worze. W wyniku sporu worek pękł a szlachta zaczęła spadać 
na ziemię. Diabeł zabrał to, co mu zostało w worze i odleciał, zaś Ci, co upadli, założyli w okolicy gromadę małych 
wiosek. Dlatego dziś mówi się, że wioski takie jak Kurowo, Zglenice, Żółtowo, Ostrowy, Krasino, Brudnice, Kozice 
itp. pochodzą od Kurowskich, Zglenickich, Żółtowskich, Ostrowskich, Krasińskich, Brudnickich czy Kozińskich. 
Inne, bardziej prawdopodobne wytłumaczenie nazwy miejscowości wywodzi się z jej położenia, gdyż wcześniej 
wieś była pokryta licznymi bagnami a słowo „Ostrowy” oznaczało tyle, co wyspa lub miejsce trudno dostępne. 
Na terenie wsi Ostrowy funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Ostrowach prowadzona przez Urząd Gminy w Gozdo-
wie. Szkoła ta została oddana do użytku 1 września 1937r., a przebudowano ją w 1995r. 
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We wsi Kurowo (leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie z Ostrowami) znajduje się 
Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła. Jest to kościół parafialny, pierwsza wzmianka źró-
dłowa pochodzi z 1348r. W trakcie wizytacji kościoła w 08.02.1775r. odnotowano, 
że „parafia liczy 22 wsie [....] osób godnych do Komunii wielkanocnej w tej parafii 
liczy się 650, niegodnych jeszcze do pełnienia tego obowiązku rachuje się 180.  
W całej parafii Żydów znajduje się 56. W granicach całej parafii nie masz szkół 
żadnych ani nauczycielów, ani też funduszu na to żadnego”. Obecna, murowana 
świątynia powstała w latach 1884 - 1886. Polichromię wykonano w 1888r., od-
nowiono zaś w 1927r. Do dziś zachowały się zabytkowe: monstrancja, 3 kielichy, 
puszka z XVIIw.
Obecnie na terenie Ostrów funkcjonuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lo-
kalnych Nasze Ostrowy, którego zadaniem jest wyrównywanie szans i rozwój spo-
łeczności lokalnej.  
Stowarzyszenie oferuje na terenie naszej wsi możliwość udziału w zajęciach mających za cel ukazanie życia naszych 
przodków, oraz współczesnych mieszkańców wsi oraz warsztatach rękodzielnictwa. Niemałą atrakcją jest również 
gra terenowa „Zagubione Skarby”, podczas której uczestnicy muszą zmierzyć się z zagadką „przeklętej skrzyni”, 
odnaleźć wszystkich „zaginionych” mieszkańców, wykazać się swoją wiedzą na tematy przyrodnicze jak i również 
historyczne. 

Źródło: Materiały do dziejów Ziemi Płockiej. Płock 1981, s. 50 - 53, naszeostrowy.pl, spostrowy.prv.pl, www.tradytor.p,  
www.klub.senior.pl

Kościół w Bożewie - przykład gotyku mazowieckiego.
Gmina Mochowo, powiat sierpecki

Autorzy: Magdalena Maciejewska 
Grupa: „Przyjaciele przeszłości” przy Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Oświatowców Polskich im. Ks. Poety Jana 
Twardowskiego w Płocku
Opiekun grupy: Ewa Różańska

,, Spójrzcie na ten kościół stary
choć krzyżacki mur go wieńczy

to jest symbol naszej polskiej wiary
oby jutro lepsze było

uśmiech szczery
dłoń do zgody

Bożewskiej Ojczyzny
nie zbudują nam w Brukseli”

                         Jerzy Grzegorz Milewski

Kościół pochodzi z fundacji Andrzeja Borzewskiego i został wybudowany w 1453r. Świątynia należy do licznej gru-
py wybudowanych na Mazowszu ceglanych kościołów późnogotyckich, których forma architektoniczna uzależniona 
jest od wzorów budowli z terenu państwa krzyżackiego, ziemi chełmińskiej i warmińskiej. Jest to świątynia salowa, 
zbudowana na planie prostokąta z wyodrębnionym prezbiterium. Jej charakterystycznym elementem są szczyty roz-
członkowane skośnie ustawionymi filarkami przechodzącymi w sterczyny. Pomiędzy nimi znajdują się otynkowane 
blendy. Wejście do świątyni tworzy otynkowana wnęka wkomponowana w niewielki ryzalit. Ostrołukowy portal 
uskokowy oddzielony jest od okulusa trójłuczem na konsolach. Elewacje ozdobione są zendrówką (wypaloną cegłą) 
poukładaną w romby. Do charakterystycznych cech gotyku mazowieckiego, które zachowały się mimo wielokrot-
nych przeróbek, należą: narożniki budowli opięte skarpami, rombowa dekoracja ścian. Jak wynika z notatek powi-
zytacyjnych z 1817r. kościół posiadał już cztery ołtarze: w wielkim ołtarzu była figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 
na zasuwie był obraz Najświętszej Panny Bolesnej, wysoko obraz Ducha Świętego. W ołtarzu po prawej stronie był 
obraz św. Andrzeja Apostoła, wysoko obraz św. Jana Nepomucena. Po lewej stronie w ołtarzu był obraz św. Antonie-
go Padewskiego, wysoko św. Pawła Apostoła. W kaplicy była statua Najjaśniejszej Panny Niepokalanego Poczęcia 
ze srebrną koroną na głowie, na zasuwie był obraz św. Jakuba Apostoła.
Około 1630r. z fundacji rodziny Borzewskich, od strony południowej dobudowano kaplicę św. Anny, która zosta-

Widok kościoła na jednej z wydanych pocztówek



-43-

My dla regionu

ła przebudowana w XVIIIw. Na wyposażeniu były wówczas dwa ołtarze:  
w kaplicy z rzeźbami św. Anny i Matki Bożej z Panem Jezusem oraz ołtarz 
główny.
Od 2000r. z inicjatywy obecnego ks. proboszcza Andrzeja Świderskiego 
trwają prace remontowe. 
Epitafia w Kościele
W Kościele znajduje się nowa tablica upamiętniająca ród Cieślińskich herbu 
Junosza z Cieślina nad Skrwą, na której wymieniono: Jana, Zygmunta, An-
drzeja i Wandę. Za ołtarzem znajduje się tablica ku pamięci Tomasza Fran-
ciszka Jurzyńskiego (ur. w 1767r., zm. w 1848r. w Bożewie), syna Jakuba  
i Julianny z Miączyńskich, długoletniego proboszcza bożewskiego. Tablicę 
ufundował następca, ks. Wincenty Zglenicki. Znajdują się tu także tablice upamiętniające: Zofię Zaleska, zm. 14 VII 
1847r. i Teklę z Zaleskich Choromańską, zm. 14 V 1850r.
Patron Kościoła Św. Andrzej
Przedstawiany jest przeważnie, jako sędziwy starzec, ogorzały i łysawy z siwą brodą, podobny do św. Piotra, jako 
ukrzyżowany męczennik lub oparty o krzyż, na którym poniósł śmierć męczeńską. Ubrany w ciemnofioletową suk-
nię i biały lub żółty płaszcz. Może też w ręku trzymać księgę lub rybę. Jest patronem małżeństw, rycerzy, podróż-
ników, rybaków, rzeźników, woziwodów, oraz orędownikiem przy braku potomstwa, cierpiących na podagrę, różę 
i czerwonkę (nazywaną niekiedy chorobą św. Andrzeja). Występuje w herbie Przemętu i Złoczewa. W kalendarzu 
liturgicznym święto św. Andrzeja ustanowione jest na 30 listopada. O północy też kończą się zabawy i wróżby,  
zaczyna się Adwent, a wraz z nim nowy rok kościelny.

Źródło: Gazeta Gminna ,,Echo Mochowa” (2002r. Wydanie 2); ,,Z historii parafii BOŻEWO” Roman Rzymkowski Płocki Insty-
tut Wydawniczy, www.parafiabozewo.republika.pl, www.polskaniezwykla.pl, www.tradytor.pl

Dworek w Rościszewie.
Gmina Rościszewo, powiat sierpecki

Autor: Maciej Kurkiewicz - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Osiemnastowieczny portretowy dworek z dwiema oficynami to dawna siedziba rodziny Rościszewskich herbu Juno-
sza i Jeżewskich herbu Jastrzębiec, właścicieli wsi Rościszewo. Z rodziną Rościszewskich jest utrzymywany ciągły 
kontakt, przekazała ona mieszkańcom wsi wiele materia-
łów historycznych i edukacyjnych.
Wydarzenie, które najbardziej wpisało się w historię 
dworku to odwiedziny F. Chopina. Latem 1825r. 15 letni 
Chopin podróżował do Szaforni i na jednym z przystan-
ków zatrzymał się właśnie w Rościszewie. Uczestniczył 
też we Mszy Św. w miejscowym Kościele. 

Piękno powiatu sochaczewskiego na tle Żelazowej Woli  
i Bitwy nad Bzurą

Autor: Magda Ostrowska, Magdalena Szczodrowska, Adrianna Szymerska - Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Opiekun grupy: Iwona Kowalewska

Powiat Sochaczewski - powiat województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach 
reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sochaczew. W skład powiatu wchodzą: Miasto  
i gmina Sochaczew i gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Teresin. 
Symbolika herbu powiatu sochaczewskiego:

 − Orzeł Biały symbolizuje zarówno państwowość polską, jak i przynależność do Mazowsza.
 − Falujący pas ma przedstawiać rzekę - symboliczny wygląd Wisły, która jest największą rzeką po-

wiatu.

Obecny wygląd kościoła. Ołtarz główny został za-
brany do renowacji, która odbywa się w Toruniu. Na 
podłodze widoczny jest herb rodziny Borzewskich

Herb powiatu 
sochaczewskiego
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 − Skrzyżowane miecze to oznaczenie bitwy. Ma to symbolizować największa bitwę kampanii wrześniowej - 
Bitwy nad Bzura, toczonej na terenie powiatu.

Piękno powiatu na przykładzie Żelazowej Woli
W powiecie sochaczewskim jest wiele urokliwych miejsc, ale na uznanie zasługuje dom urodzenia Fryderyka Cho-
pina. Został on zbudowany na przełomie wieków XVIII - XIX i prawdo-
podobnie należał do hrabiów Skarbków. Dworek, który obecnie możemy 
oglądać, został odrestaurowany po II wojnie światowej według stanu z lat 
trzydziestych. Było to konieczne, ze względu na wcześniejsze pożary w 1812 
i 1917r. Odbudowanemu domowi nadano charakter szlacheckiego dworku. 
Dziś obecna oficyna dworku to murowany, otynkowany, parterowy budynek 
na planie prostokąta. Niestety z autentycznego umeblowania mieszkania nie 
pozostało wiele, jedynie komplet mebli w saloniku i zegar, który mógł nale-
żeć do rodziny Skarbków. Dworek otulony jest przepięknym parkiem, który 
został zaprojektowany przez profesora Franciszka Krzywdę - Polkowskiego. 
Powstał on na przełomie lat 1932 - 1937. Nad jednym ze zbiorników wod-
nych, nad którym zbudowano estradę koncertową do dzisiejszego dnia odby-
wają się koncerty Chopinowskie w weekendy od maja do września. W parku 
znajduje się stary świerk, pod którym najprawdopodobniej Chopin grywał 
swoje pierwsze koncerty.
Kościół św. Rocha w Brochowie
Brochów jest związany z rodziną Chopinów, ponieważ w 1806r. rodzice Fry-
deryka - Justyna Krzyżanowska i Mikołaj Chopin wzięli ślub. Cztery lata 
później, 23 kwietnia Fryderyk Franciszek został tu ochrzczony. Kościół ten 
został zniszczony podczas II wojny światowej w czasie Bitwy nad Bzurą. 
Swoistą oś symetrii stanowi rzeka Bzura przecinająca powiat z południa na 
północ. Ważnym wydarzeniem dla historii tego powiatu była decydująca bitwa wojny obronnej Polski 1939 roku  
- nad Bzurą.
Decydujące dni września 1939
W pierwszych dniach wojny obronnej Polski 1939r. okazało się, że dwie pol-
skie armie: „Poznań” i „Pomorze” mogą zostać okrążone i zniszczone. Dla-
tego należało szybko, z najmniejszymi stratami wycofać je na wschód, do 
obrony Warszawy, lub do dalszych działań w głębi kraju. Aby zrealizować 
powziętą decyzję trzeba było wybrać najdogodniejszą drogę do przemarszu. 
Bitwa nad Bzurą - trwała 10 dni. Prowadziły ją dwie polskie armie: „Po-
znań” pod dowództwem gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby i „Pomorze” pod 
dowództwem gen. dyw. Władysława Baronowskiego, na obszarze między 
Wisłą i Bzurą.
Bohaterzy znad Bzury 
Najsilniejsze natarcie uderzały na stanowiska 4 i 5 kompanii, u wylotów 
dróg idących do Błonia i Żyrardowa. Odpierano je z ogromnym wysiłkiem  
i dużymi własnymi stratami. Z 13 na 14 września major Kozubowski - głów-
ny dowódca wojsk polskich walczących nad Bzurą - zmuszony został do 
wycofania batalionu z miasta na lewy brzeg Bzury. Jednak rano, w czasie 
marszu do folwarku Kąty, zatrzymany przez dowódcę piechoty dywizyjnej 
płk. Tadeusza Parafiańskiego, z jego rozkazu batalion zawrócił i podjął akcję 
do odbicia zajętego już przez Niemców Sochaczewa. 
Opuszczeni bohaterowie…
16 września podjęte zostały próby forsowania rzeki, celem zdobycia Pusz-
czy Kampinoskiej. Gen. Tadeusz Kutrzeba, po bitwie nad Bzurą, w słowach 
pełnych goryczy stwierdził, że „Puszcza Kampinoska stała się grobem Armii 
Poznańskiej, należy zaznaczyć, że w tym grobie nie znalazła się cała armia. 
Dziś już wiadomo, że do Warszawy mogło dojść znacznie więcej przebijają-
cych się przez Bzurę sił polskich. Zwłaszcza Armii Pomorze, która, oprócz 
nielicznych jej oddziałów, została od przepraw odcięta i po bohaterskich 

Widok dworku od strony wejścia

Park w Żelazowej Woli

II batalion 18 pp w czasie szturmu po przeprawie 
przez Bzurę

Oddziały niemieckie wkraczające od Sochaczewa

Przeprawa wojsk niemieckich przez Bzurę 
w Sochaczewie
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zmaganiach 17 września przez niemieckie lotnictwo bombardujące - rozbita. Niestety, 
stało się to z tych samych przyczyn, które zdecydowały o upadku Sochaczewa. Podobnie 
jak osamotnionym obrońcom Sochaczewa nie dano pomocy, tak i przebijającym się przez 
Bzurę obu samotnym armiom - oczekiwanej ze stolicy, ręki nie podano…”.
Cichy bohater września - major Feliks Kozubowski
Major Kozubowski znalazł miejsce wiecznego spoczynku wśród kilkuset swoich ofiar-
nych podkomendnych - na sochaczewskim cmentarzu. Feliks Kozubowski jest symbo-
licznym przykładem oficera, który kosztem własnego życia „starał się wykonać niewy-
konalny w 1939r. obowiązek: obronę Polski”. Zachowując właściwe proporcję między 
osobami i wydarzeniami, można powiedzieć, że bohaterska śmierć ks. Józefa Poniatow-
skiego w bitwie pod Lipskiem 1813r., podczas przeprawy przez Elsterę - po 125 latach 
znalazła swego odpowiednika w osobie majora Feliksa Kozubowskiego, który poniósł 

śmierć na przeprawie przez Bzurę we wrześniu 1939r.

Źródło: www.dobroni.pl, Praca tematyczna o Fryderyku Chopinie M. Szczodrowskiej, zdjęcia z archiwum prywatnego  
M. Ostrowskiej.

Bajkowa chata.
Gmina Brochów, powiat sochaczewski

Autor: Anita Nowicka - Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Śladowie

We wsi Górki znajduje się najstarsza na całym 
Mazowszu chata szlachecka z końca XVIIIw. 
Sosnowy, czteroizbowy dom kryty słomianą strze-
chą wkomponowany w bajkowy ogród był cichym 
świadkiem losów państwa polskiego. Przetrwał 
zawieruchy wojenne „i tulił wspomnienia” wśród 
kwiatów, igliwia i starych drzew - dziedziców 
mazowieckiej kultury. Olbrzymie sosny, jabłonie, 
tęczowe krzewy i zielone iglarki wokół drewnia-
nego domu tworzą niepowtarzalny urok tego miej-
sca. Ogromny dąb, owinięty bluszczem sprawia, 
że miejsce to jest urokliwe, niesamowite i tajem-
nicze. Harmonijnie posadzone w rządkach rośliny 
tworzą jedyną w swoim rodzaju paletę barw żółci, 
brązów, zieleni, pomarańczy i bieli. W każdym 

szpalerze oryginalny gatunek rośliny przyciąga wzrok uważnego obserwatora otwartej przestrzeni, etnografa i mi-
łośnika natury. Malownicze dzieło mazowieckiej natury budzi wspomnienia i otwiera drzwi do świata marzeń. Każ-
dy, kto spaceruje po tym malowniczym ogrodzie nadwiślańskiej wioski dostrzega piękno i różnorodność przyrody 
ukształtowanej na przestrzeni dziejów. 
Jest tu tajemniczo, spokojnie i …dziko? To miejsce jest zarazem wesołe i smutne. 
Sądzę, że gdy następnym razem tu przyjadę będzie jeszcze piękniej i bardziej enigmatycznie. Zachwyca mnie ten 
krąg sosen i świerków sięgających do nieba oraz ukrywających się w cieniu krzewów i miniaturowych roślinek.  
W środku tego przyrodniczo - historycznego miejsca jest przestrzeń, a w tle maszyny…rolnicze, do cięcia słomy, 
siana czy też trawy. Stamtąd widać cały ogród, w którym jest bajkowo i bezpiecznie.
W dali za dwoma malutkimi sosenkami jest paśnik dla sarenek… W tym przyrodniczym miejscu jest sennie, 
cudnie… nie mam słów, by ten krajobraz opisać. To miejsce jest chyba na innej planecie, wyśnionej, dziwnej …  
To miejsce na ziemi jest inne od innych ogrodów i mazowieckich domostw.

major Feliks Kozubowski
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Podróż do przeszłości śladami naszych przodków.
Gmina Rybno, powiat sochaczewski

Autorzy: Karolina Znajdek, Beata Budzyńska, Renata Witkowska 
Grupa: „Żacy Rybniacy” przy Zespole Szkół w Rybnie
Opiekun grupy: Zofia Wawrzyńczak, Małgorzata Tomala

Rys historyczny Rybna
W 1935r. na terenie Rybna odkryto ciałopalny pogański grobowiec pocho-
dzący z X - XIIw. Rybno stanowiło rodową własność starej mazowieckiej 
rodziny pieczętującej się herbem Radwan, która przybrała następnie nazwi-
sko Rybińscy. Mieli oni w posiadaniu Rybno do XVIIw. Warto w tym miej-
scu wspomnieć o znaczących postaciach wywodzących się z tej rodziny. 
Paweł Klemens Rybiński został w 1404r. pierwszym proboszczem parafii 
św. Ducha w Łowiczu. Inny nieznany z imienia Rybiński był proboszczem 
miejscowej parafii. Do tej rodziny należał też poległy pod Chocimiem Jan. 
Józef Ignacy Rybiński był biskupem włocławskim (1745 - 1805), a Maciej 
Rybiński naczelnym wodzem w powstaniu listopadowym. Od około poło-

wy XVIIIw. właścicielami Rybna stali się Łączyńscy, następnie Zabłoccy. W tym czasie, gdy majątkiem gospodaro-
wał Stanisław Łada - Zabłocki wzniesiono tu murowany dwór w stylu klasycystycznym.
Rozwój gospodarczy miejscowości na przestrzeni wieków
Zabłoccy przyczynili się do rozwoju Rybna. Na czas gospodarowania w Rybnie Stanisława Łady - Zabłockiego 
przypada oprócz wzniesienia dworu postawienie kamiennych zabudowań folwarcznych i uprzemysłowienie mająt-
ku. Działała tu gorzelnia parowa, destylarnia wódek, likierów i araku, zakład produkcji mydła, później uruchomiono 
też fabrykę octu. Rybnowskie dobra w tym czasie to nie tylko fabryki, ale też majątek ziemski. W 1878r. folwark 
miał 986 mórg obszarów ornych, ogrodów 647 mórg, łąk 43 morgi, lasów 25 mórg, a nieużytków 46 mórg. Posiadał  
26 budynków murowanych i 11 drewnianych. Rybno przechodziło w tym okresie kryzys wywołany ogólnymi prze-
mianami politycznymi i gospodarczymi, a także rodzinnymi kłopotami. 
W 1827r. ziemie Cypriana kolejnego z Zabłockich i jego krew-
nej Felicjany z Łączyńskich obciążono długiem z majątku 
przesławickiego leżącego w dobrach walewickich. Należności 
te spłacano trzynaście lat później listami zastawnymi Banku 
Polskiego. O gospodarności właścicieli Rybna świadczy fakt, 
iż nawet w okresie kryzysu rybnowskie fabryki prosperowały 
całkiem nieźle.
Jak Zabłocki na mydle
Ciekawostką jest, iż z tą małą miejscowością kojarzony jest 
właśnie Zabłocki, znany z nieudanych interesów na mydle. 
„Wyszedł jak Zabłocki na mydle”, chyba każdy słyszał kiedyś 
to popularne powiedzenie. 
Studnia na cmentarzu i duża metalowa misa, niektórzy twier-
dzą, że w tej misie Zabłocki wyrabiał mydło, na którym nie 
najlepiej wyszedł.
Dziedzictwo kulturowe miejscowości

Kolejnym po Cyprianie właścicielem Rybna był Karol Zabłocki. Z okazji jego zaślubin z Marią 
z Koczorowskich w 1859r. odrestaurowano dwór, położono nowe posadzki. Nasadzono też trzy 
rzędy kasztanów, które wytyczyły istniejącą do dziś aleję dojazdową od dworu do kościoła. 
Następnie majątek przeszedł w ręce córki Karola Izabeli, która wyszła za mąż za Józefa herbu 
Rogala hrabiego Koczorowskiego. W historii Rybna zasłużyła się ona, jako krzewicielka kultury 
na tym terenie. W 1903r. prowadziła teatr amatorski. 
Ziemie majątku rybnowskiego odziedziczył najstarszy syn Karol. Za czasów gospodarowania 
Karola Koczorowskiego dbano o stan i wygląd majątku oraz o elementy krajobrazowe wokół 
dworu. Uporządkowano istniejący do dziś kilkuhektarowy park otaczający posiadłość. Rybnow-
ski dwór przez długie lata pozostawał ostoją kulturalnej działalności właścicieli. O ich nauko-

Cyprian ZabłockiStanisław Zabłocki

Cmentarz w Rybnie

Karol Zabłocki
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wych zainteresowaniach niech świadczy fakt zamieszkiwania we dworze 
archeologa Konrada Jażdżewskiego. W 1935r. prowadził on prace wy-
kopaliskowe, odkrywając grobowiec neolityczny na stoku Łysej Góry 
niedaleko dworu. Wspomnienia pobytu archeologa zdają się potwierdzać 
szerokie horyzonty myślowe właścicieli dworu Rybna. 

Pałac rybnowski obecnie
W latach sześćdziesiątych zdewastowaną resztówkę dworsko pałacową prze-
jęło Państwowe Muzeum Archeologiczne. W 1962 roku została ona uznana 
za zabytek i wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora w Skiernie-
wicach pod nr 738 z datą 7.09.1962r. Obiekt ten zaadaptowano do pełnienia 
nowych funkcji użytkowych dbając jednocześnie o zachowanie wartości hi-
storycznych i krajobrazowych całego zespołu. Powołany wówczas do życia 
ośrodek liczy się obecnie w krajowym muzealnictwie archeologicznym. Do 
Rybna skierowano bardzo pokaźne zbiory, m.in. ceramikę naczyniową.
Opis obiektu
Budynek w stylu klasycystycznym, murowany i podpiwniczony. Wzniesio-
ny na planie prostokąta, siedmioosiowy, posiada dwie kondygnacje. Od stro-

ny północno - wschodniej, w elewacji frontowej znajduje się portyk toskań-
ski wsparty na 4 kolumnach i podtrzymujący taras z balustradą o narożnych 
murowanych słupkach. Nad głównym gzymsem wyróżnia się attyka pełna, 
rozczłonkowana boniowanymi pilastrami. Ściany portyku również ozdobio-
ne zostały boniowaniem. Elewację południowo - wschodnią (tj. ogrodową) 
urozmaicają dwa wydatne, skrajne ryzality. Zwieńczone zostały trójkątnymi 
szczytami, w których umieszczono okrągłe okna poddasza. Od ścian oddzie-
la je gzyms główny. Obiekt przykrywa dach czterospadowy, zaś skrzydła 
boczne dwuspadowy.
Park wokół pałacu
Budynek pałacowy otoczony jest parkiem krajobrazowym, ze sztucznym stawem i szpalerami grabowymi. Zachował 
się on w bardzo dobrym stanie i doczekał rewaloryzacji przez obecnych gospodarzy.
Odnowione sale pałacowe
Dla chętnych chcących poznać historię regionu i odwiedzić jednostkę muzealną przygotowano ekspozycję archeolo-
giczną w pokoju bibliotecznym. Można tam podziwiać eksponaty będące przedmiotami codziennego użytku odna-
lezione przy okazji prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie tutejszego parku, Łysej Górze i erminowskich 
polach. Pozwalają one zgłębić historię naszej miejscowości oraz są świadectwem rozwoju kultury na tych terenach.

Rodzina Koczorowskich, herbu Rogala

Pałac w 1943r.   Pałac w 1945r.   Pałac w 1977r.   
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Świadek historii - pomnik w Śladowie.
Gmina Brochów, powiat sochaczewski

Autorzy: Daniel Nosarzewski, Robert Rutkowski, Hubert Serwiński, Kamil Wilanowski 
Grupa: „Odkrywcy Klio” przy Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Śladowie
Opiekun grupy: Beata Krupiniewicz

Pomnik znajduje się na przeciwpowodziowym wale wiślanym w Śladowie (gmina Brochów), w pobliżu Puszczy 
Kampinoskiej. To tu rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej - bitwa nad Bzurą. Teren ten jest świadec-
twem niezwykłego męstwa i poświęcenia żołnierzy polskich, którzy walczyli za Ojczyznę. Pomnik - obelisk wskrze-
sza czas i przypomina o dramatycznych wydarzeniach września 1939r. W pobliżu Śladowa w dniu 18.IX.1939r. od-
działy polskiej piechoty skutecznie odpierały ataki niemieckich żołnierzy 4 Dywizji Pancernej. Sfrustrowani Niemcy 
używali mieszkańców wsi, jako żywych tarcz. Obrońcy walczący do ostatniego naboju ostatecznie poddali się,  
a żołnierze niemieccy rozstrzelali ich nad brzegiem rzeki: 252 jeńców (żołnierzy armii ,,Poznań” i ,,Pomorze”) i 106 
mieszkańców Śladowa, w tym także kobiety i dzieci (najmłodsze 4 lata). 

Z masakry uratowało się tylko dwóch mężczyzn: Alfred Kitliński i Stanisław Klejnowski. 
Ocaleni nigdy nie wspominali tych traumatycznych przeżyć. 
Za zbrodnię śladowską nikt nie poniósł kary. Wyjątek stanowił 
generał E Von Manstein - Lewiński szef sztabu GA ,,południe”. 
W 1949r. skazano go w Hamburgu na 12 lat za zbrodnię popeł-
nioną na obszarze Związku Radzieckiego! W hołdzie pomordo-
wanym 2.X.1966r. w Śladowie odsłonięto pomnik w miejscu, 
gdzie 18.IX.1939r. Niemcy dokonali największej zbrodni wo-
jennej na terenie powiatu sochaczewskiego. 

Źródło: Zbiory własne - zdjęcia zebrane i wykonane przez autorów. Zbiory archiwalne Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą. Internet (www.brochów.pl). Herz L., Puszcza Kampinoska. Przewodnik, Warszawa 2002. Kuźnieców J.,  
W mojej małej ojczyźnie, Warszawa 2002. Kutrzeba T., Bitwa nad Bzurą Warszawa 1957r.

Dokumenty archiwalne z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą  potwierdzające zbrodnie na „główce” wiślanej w dniu 18.IX.1939r
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Powiat gostyniński

Autorzy: Aleksandra Gackowska, Aleksandra Roszak, Natalia Kupczyk, Magdalena Donoch, Daria Olszanowska - Zespół 
Szkół Nr 3 w Płocku, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Płocku

Powiat Gostyniński leży w zachodniej części województwa mazowieckiego. W jego skład wchodzą cztery gminy 
wiejskie: Sanniki, Gostynin, Pacyna, Szczawin Kościelny oraz miasto Gostynin. Powiat ten liczy około 47 tysięcy 
osób i zajmuje powierzchnie ponad 600 km2.   
Malowniczo położone tereny, czyste środowisko naturalne, bogactwo flory i fauny sprzyjają dobremu wypoczynko-
wi. Teren powiatu gostynińskiego jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Znajdują się liczne jeziora, 
przede wszystkim na terenie gminy Gostynin, o czystej wodzie oraz bogatej faunie i florze. Otoczenie Gostynina to 
ponad 9000 ha lasów i ok. 60 jezior, których największe Jezioro Lucieńskie zajmuje 203 ha powierzchni, Jezioro 
Białe (150 ha). Charakterystyczne dla gostynińskiego krajobrazu są też małe zbiorniki wodne w większości nieza-
gospodarowane. Są tu idealne tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej, podczas, której jest moż-
liwość kontaktu z osobliwą przyrodą. Atrakcyjna turystycznie jest również południowa część ziemi gostynińskiej. 
Występują tu dwie malownicze doliny rzeczne Skrwy i Osetnicy, rozległe kompleksy leśne oraz zabytki kultury. 
Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy
Na terenie powiatu gostynińskiego leży część Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego (GWPK). 
Obejmuje on zasadniczą część Pojezierza Gostynińskiego. Cał-
kowita powierzchnia parku wynosi 38 950 ha, w tym na terenie 
województwa mazowieckiego 16 750 ha, otulina parku zajmuje 
powierzchnię 14 195 ha. O atrakcyjności tego terenu decydują 
wyjątkowe walory krajobrazowe. Urozmaicona rzeźba terenu 
jest pozostałością ostatniego zlodowacenia. Można tu spotkać 
różnorodne formy polodowcowe jak: jeziora, ozy, kemy, mo-
reny czołowe czy pola sandrowe. Do GWPK została włączona 
północna część powiatu (gmina Gostynin). GWPK na terenie 
powiatu zajmuje powierzchnię 4 738 ha (w tym 712,3 ha stano-
wią rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody), co stanowi 
prawie 18% ogólnej powierzchni obszarów prawnie chronio-
nych.  
Gostynin jest miastem o licznych zabytkach. 
Główne z nich to:

 − układ urbanistyczny z pierwszej połowy XIXw.
 − zamek i wzgórze zamkowe z XIX-wieczną i późniejszą zabudową zboru ewangelickiego, dolna część wieży 
zamkowej jest oryginalna i pochodzi z XIVw.,
 − klasycystyczny Ratusz z XIX wieku - na Placu Wolności 1; zbudowany wg. projektu H. Szpilowskiego, muro-
wany, tynkowany, na rzucie kwadratu, piętrowy, zwieńczony wieżą zegarową z ażurową latarnią,
 − dom przy ul. Floriańskiej 14 z 3 ćw. XIXw.,
 − cmentarz parafialny powstały w końcu XIXw. z kilkoma ciekawymi przykładami sztuki sepulkralnej końca 
XIX i początku XX wieku

Cennym zabytkiem Ziemi Gostynińskiej jest zespół pałacowo - parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach z neo-
klasycystycznym pałacem projektu Władysława Marconiego oraz parkiem z ciekawymi okazami drzew, XIX-wiecz-
ny kościół w Sannikach zaprojektowany przez Franciszka Tournelle i kościół w Osmolinie zbudowany w latach 1788 
- 1791 wg projektu - Hilarego Szpilowskiego. Wieś Osmolin to dawne królewskie miasteczko.

Źródło: Blog.moridin.pl, http://mapa.nocowanie.pl/murzynowo_2/zdjecia/11336833/, http://www.gwpk.pl
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Powiat płoński
Autorzy: Kamila Marczak, Żaneta Marczak - wolontariuszki Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Ziemia płońska jest usytuowana na Wysoczyźnie Płońskiej i Równinie Ra-
ciąskiej, leżących w centrum Północnego Mazowsza. Od północy i wschodu 
Wysoczyzna Płońska przylega do Równiny Raciąskiej i Doliny Wkry, od 
południa opada stromą krawędzią do doliny Wisły. 
Powiat Płoński został utworzony 1 stycznia 1999r. i wszedł w skład Woje-
wództwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 1384 km2. Liczy ponad 87 tys. 
mieszkańców. Tworzą go dwa miasta: Płońsk i Raciąż oraz 10 gmin: Babo-
szewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Mia-
sto, Płońsk, Sochocin, Raciąż, Załuski. Siedzibą powiatu jest miasto Płońsk.

Gospodarka
Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, wraz z przemysłem rolno - spożywczym. Zdecydowana większość użyt-
ków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Wśród upraw dominują zboża, ziemniaki i buraki 
cukrowe. Ważne miejsce w strukturze upraw zajmują też rośliny oleiste, włókniste, zioła, a także warzywa i owoce. 
Powiat Płoński posiada wiele atrybutów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, m.in. przemysł krajowy i za-
graniczny (skoncentrowany głównie w stolicy powiatu), obsługę celną i finansową, bogatą infrastrukturę społeczną  
w zakresie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, korzystny układ 
komunikacyjny. Wykorzystując naturalne walory regionu, Płońsk stał się znaczącym centrum przemysłu rolno - spo-
żywczego z szansami na dalszy intensywny rozwój. 
Kultura
Dużą popularnością w Płońsku i nie tylko cieszy się grupa taneczna „Mażoretki”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz 
Ludowy Zespół Artystyczny „Płońsk”. W kalendarz stałych imprez na dobre wpisały się Międzynarodowe Spotka-
nia Folklorystyczne „Kupalnocka”, które odbywają się z udziałem zespołów ludowych z różnych stron świata.
Biblioteki publiczne obok działalności podstawowej często organizują przysposobienie czytelnicze dzieci i młodzie-
ży, dyskusje nad książką, spotkania z pisarzami, konkursy plastyczne i literackie, wystawy itp. Na terenie powiatu, 
przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działają orkiestry dęte, które uświetniają swoimi występami święta pań-
stwowe, kościelne, lokalne uroczystości i pogrzeby zasłużonych osób. Ze względu na rolniczy charakter powiatu 
kultywowane są w społeczeństwie tradycje dożynkowe. Towarzyszą im barwne korowody z wieńcami dożynkowy-
mi. Popularnością cieszą się także „Zapusty”, gdzie prezentują się zespoły ludowe przedstawiające dawne tradycje 
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Turystyka

Malowniczo położone tereny poprzecinane krętymi rzekami, bogactwo obiektów  
historycznych i przyrodniczych, czyste wody, nieskażone przemysłem powietrze two-
rzą sprzyjające warunki dla rekreacji i wypoczynku. O osobliwościach przyrodniczych 
powiatu świadczy chociaż istnienie na terenie powiatu płońskiego dwóch rezerwatów 
przyrody „Noskowo” i „Dziektarzewo”.
Od kilku lat stale wzrasta zainteresowanie powiatem płońskim jako miejscem wypo-
czynku i to głównie tzw. weekendowego. Powiat płoński to także liczne zabytki i obiek-
ty dziedzictwa kulturowego. Perełką historyczną powiatu jest bazylika w Czerwińsku  

z 1155 roku, którą odwiedzali polscy królowie m.in. Król Jagiełło, który wyruszał stąd na bitwę pod Grunwaldem. 
Położenie Bazyliki i Klasztoru Salezjanów nad samą Wisłą jest dodatkową atrakcją tego miejsca. Na terenie po-
wiatu znajduje się kilkadziesiąt dworów i dworków mazowieckiej szlachty. Większość „z tych skarbów” pochodzi  
z XIX w. Wiele z nich to atrakcje turystyczne, chociaż pełnią dziś rożne funkcje to w połączeniu z mnóstwem obiek-
tów dziedzictwa kulturowego - zabytkowe kościoły, dworki, kapliczki przyciągają co roku coraz więcej turystów.
Najciekawsze zabytki powiatu płońskiego:
Miasto Płońsk

 − Układ urbanistyczny miasta wraz ze znajdującą się na tym terenie zabudową i wylotami ulic.
 − Zespół pokarmelicki: Kościół parafialny p.w. św. Michała, dzwonnica, mur.
 − Wczesnośredniowieczne grodzisko zw. „Górą Kawałkowskiego”.
 − Zespół podworski: dwór, mur - 1 poł. XIX/XXw., oficyna, mur - ok. XIXw., budynek gospodarczy, mur,  
pozostałości parku - ok. XIXw. 
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 − Więzienie, obecnie Areszt Śledczy, z ok. XIXw.
 − Zespół cmentarza parafialnego: cmentarz rzymsko - katolicki - 1779r., kaplica grobowa małżeństwa  
Grobickich, mur - 1876r.

Miasto Raciąż
 − Zespół kościoła: Kościół p.w. Wniebowzięcia MB, kaplica przedpogrzebowa, ceglana konstrukcja bramy, 
cmentarz wraz z warstwą kulturową i drzewostanem - XIXw.
 − Budynek Plebani.
 − Bożnica, obecnie Szkoła.
 − Park miejski. 
 − Cmentarz parafialny rzymsko - katolicki - XIXw.
 − Cmentarz żydowski - XIXw.
 − Grodzisko wczesnośredniowieczne - XIIw.

Gmina Dzierzążnia
 − Cmentarzysko neolityczne, ok 2000 lat p.n.e., miejsce położenia  
Kucice.
 − Cmentarzysko szkieletowe z XIw., miejsce położenia wieś Podmarsz-
czyn. 
 − Zespół Kościoła Filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Kucicach - kościół drewniany 1783 - 1850, dzwonnica murowana 
początek XX wieku.
 − Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Pankracego  
w Guminie z XV/XVII/XX wieku, brama dzwonnica murowana  
z 2 poł. XIX wieku oraz cmentarz przykościelny rzymsko - katolicki z XIX wieku. 
 − Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Achacjusza w Skołatowie - kościół murowany z 1927r.  
z dzwonnicą murowaną z ok. 1930r. oraz cmentarzem przykościelnym. 
 − Zespół Dworski w Cuminie.  

Gmina Sochocin
 − Biele - Grodzisko wczesnośredniowieczne.
 − Bolęcin - Cmentarz wojenny z 2 poł. XXw.
 − Gutarzewo - Park podworski z XVIIIw. 
 − Niewikla - Zespół pałacowy.
 − Smardzewo - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. NMP.
 − Sochocin - Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela 
z 1908 - 1918, cmentarz przykościelny, ogrodzenie wokół kościoła  
z 1895r., plebania z początku XXw., cmentarz parafialny rzym.- kat. - 
XXw., cmentarz żydowski - XIXw.

Ciekawostką jest, że na terenie Sochocina istnieje Izba Pamięci Guzikar-
stwa, która powstała dzięki współpracy sochocińskiego samorządu, różnych 
instytucji i ludzi, którym historia guzikarstwa nie jest obojętna. Pomysło-
dawcą utworzenia miejsca, które będzie przywracać pamięć o stuletniej hi-
storii sochocińskiego guzikarstwa, jest mieszkaniec Sochocina p. Zbigniew 
Lejkowski. Jego rodzice zajmowali się m.in. produkcją guzików z muszli. 
Władze gminy Sochocin zaangażowały się w utworzenie izby, do której eks-
ponaty zbierano od wielu miesięcy - część z nich pochodzi od mieszkańców. 

Żródło: www.wikipedia.pl, www.powiat-plonski.pl, Urząd Gminy Dzierzążnia
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