




1

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

Wstęp

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, 
ale również zachętą do przypomnienia postaci bohaterów.  
Warto przypominać, że odzyskanie niepodległości i jej ugruntowanie były wieloletnim procesem, w który za-
angażowali się Polacy w odradzającym się kraju i poza jego granicami. Zjednoczenie wysiłków w drodze  
do niepodległości pozwoliło na osiągnięcie sukcesu.
W 1918 roku Polacy odzyskali utraconą po 123 latach niewoli niepodległość. 
Był to dopiero początek tworzenia podwalin nowoczesnego państwa, rozwijania gospodarki, prawodawstwa, 
kultury i oświaty. Jednak po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, trzeba było jeszcze bronić jej granic,  
gdyż zagrażały nam Niemcy i ZSRR. Nadciągała bowiem II wojna światowa, mająca zmienić oblicze Europy. 
1 września - o godzinie 4:45 rano siły zbrojne Trzeciej Rzeszy zaatakowały Polskę. Pośród wszystkich państw 
uczestniczących w wojnie Polska poniosła największe straty materialne oraz ludzkie. W wyniku trwającej  
6 lat wojny zginęło ok. 6 milionów cywilów narodowości polskiej i żydowskiej. Straciliśmy 75 procent  
dziedzictwa narodowego. 
Kolejnym zagrożeniem dla Polski był komunizm, który po raz pierwszy pojawił się pod koniec II wojny świa-
towej, kiedy Rosja w 1944 r. wkroczyła do Polski. Na konferencjach w Jałcie i Poczdamie ustalono, że Pol-
ska pozostanie pod wpływami Związku Radzieckiego. Rozpoczęło się powolne i mozolne budowanie aparatu  
komunistycznego w Polsce. 
Komunizm był zagrożeniem dla Polski. W latach 1945-1989 Polska była państwem niesuwerennym,  
pozostającym pod dominacją ZSRR, rządzonym przez komunistyczną Polską Partię Robotniczą,  
następnie Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. 
Bunt Polaków zapoczątkował w 1980 r. falę strajków, a następnie narodziny NSZZ „Solidarność”  
która doprowadziła do obalenia komunizmu w Polsce. 
4 czerwca 1989 roku - po ponad czterech dekadach życia w kraju komunistycznym - Polacy dokona-
li symbolicznego aktu wyboru demokracji uczestnicząc w częściowo wolnych wyborach parlamentarnych.  
Były to pierwsze wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Data ta symbolizuje koniec epoki 
PRL-u i początek III Rzeczpospolitej.
Historia Polski to nie tylko wojny, bitwy i przelana krew. To również trud i wysiłek ludzi, którzy walczyli 
o wolną Polskę. Jedni ofiarnie walczyli o niepodległość z bronią w ręku, na różnych frontach wojny, drudzy 
również dobrze przysłużyli się walcząc o Polskę niepodległą. Trzeba było bowiem niezwykłego hartu ducha,  
aby przezwyciężyć trudy okupacji, myśleć nie tylko o sobie, ale i innych, ratować Polaków, Żydów,  
których Niemcy skazali na zagładę.
Publikacja ta jest okazją, aby opowiedzieć o tych, z których jesteśmy dumni. A mieliśmy w ostatnim 100-le-
ciu wielu bohaterów. Wszyscy z nich mieli marzenia i energię, dzięki której zmieniali świat. Pod okupacją,  
zaborami, w czasach komunizmu - zawsze marzyli o wolności. 
Każdy z nas zna lub ma takiego bohatera: babcię, dziadka, ciocię, wujka czy sąsiada, których wspomina się  
z podziwem i szacunkiem. Są to ludzie, którzy dawali innym ludziom przykład patriotyzmu, odwagi i boha-
terstwa. Bez tych bohaterów - kobiet i mężczyzn - nie byłoby niepodległej Polski. Dzięki nim przetrwaliśmy.
Szczerze zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją która zawiera wiele opowiadań o bohaterach, 
wartych wyróżnienia. Młodzi ludzie włożyli wiele pracy i serca w swoje dzieła. 
W publikacji zawarliśmy 15 historii upamiętniających ludzi oraz wydarzenia związane z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości, szczególnie w aspekcie historii, pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej.  
Są to bohaterowie Ziemi Płockiej, których historię spisały dzieci i młodzież przy wsparciu nauczycieli  
i dorosłych, biorących udział w projekcie pn. „Bohaterowie niepodległej” współfinansowanym ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Iwona Marczak
Fundacja „FLZP - Młodzi Razem”
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1. Czesław Hińc (1899 - 1940)

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie
Opiekunowie grupy: Robert Majewski, Kamila Zielińska 

Czesław Hińc, urodził się 14 lipca 1899 roku w Steklinie w powiecie  
lipnowskim. Był najstarszym synem Adama i Marianny z domu Ostrow-
skiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Ciechocinie oraz prywat-
nym nauczaniu w domu zdał egzamin i został przyjęty 1 września  
1916 roku do klasy pierwszej Gimnazjum Koła Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Płocku. Szkoła została upaństwowiona 1 czerwca 1921 roku  
i przyjęła nazwę - Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego. W trakcie nauki w roku 1920 służył jako ochotnik  
w armii walczącej w obronie kraju przed najazdem bolszewickim.  
Był aktywnym uczniem, zawodnikiem gimnastyki na przyrządach,  
a w ostatnim roku nauki - organizatorem teatru szkolnego.

1 lutego 1923 roku został nauczycie-
lem jednoklasowej szkoły w Marcjance  
koło Wyszogrodu, a po jej likwidacji  
- od 1 września kierownikiem dwuklaso-
wej szkoły w Ciućkowie. 1 sierpnia 1924 
roku na własną prośbę przeszedł na sta-
nowisko nauczyciela siedmioklasowej 
Szkoły Powszechnej w Wyszogrodzie. 
Był nie tylko nauczycielem, ale także ak-
tywnym działaczem społecznym - szcze-
gólnie zależało mu na budowie nowego 
budynku szkolnego oraz aby Wyszogród 
stał się miastem powiatowym. Za swoją działalność otrzymał 20 maja 1930 roku medal X-lecia  
niepodległości, a od 15 stycznia 1931 roku zaczął pełnić obowiązki kierownika tejże szkoły.

Od początku energiczny, aktywny społecznie i zorganizowany, włączył się w życie miasta.  
Został członkiem Dozoru Szkolnego wspomagającego funkcjonowanie szkół, polskiej i żydowskiej. 
Głównym celem instytucji było otrzymanie zgody i pozyskanie funduszy na budowę nowej szkoły.  
Kamień węgielny wmurowano we wrześniu 1929 roku. Było to wielkie wydarzenie. W uroczystości 
uczestniczyło całe miasto, a młodzież niosła nowy sztandar, wykonany przez Zakład Anioła Stróża 
w Płocku, ten sam, w którym przebywała i doznała pierwszych objawień siostra Faustyna Kowal-
ska, dzisiaj święta. Na sztandarze z jednej strony widniał św. Stanisław Kostka, z drugiej Orzeł Biały 
w kształcie historycznym.
Budowa szkoły trwała krótko, praktycznie rok. Powstał na owe czasy budynek okazały, solidny  
i funkcjonalny. Nakryty wysokim dachem, co pozwoliło wykorzystać poddasze na okazałe miesz-
kanie kierownika.
Czesław Hińc, utalentowany w wielu dziedzinach, najbardziej lubił sport i teatr. Oba zaintereso-
wania wyniósł z „Małachowianki” i kontynuował je w Wyszogrodzie. Stworzył tam szkolną dru-
żynę gimnastyczną, uświetniając z nią wiele lokalnych uroczystości. Pokazy odbywały się na placu  
targowym, naprzeciwko nowego budynku szkoły. Dzisiaj na tym terenie wybudowano osiedle 
domków jednorodzinnych.

Czesław Hińc

Czesław Hińc podczas służby wojskowej - Toruń 1920
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Czuły na ludzkie nieszczęście, został opiekunem społecznym. Jego zadaniem było rozpatrywanie 
przypadków wymagających interwencji. Jednym z nich był drastyczny przypadek skonfiskowania 
butów Żydówki, Kiwy Taub, za niezwrócone koszty leczenia w szpitalu. Dzięki interwencji Hińca 
anulowano tę decyzję.
Z tych czasów zachowała się też anegdota o wzajemnych relacjach polsko-żydowskich. Jan Szafa-
ryn, teść Czesława, wynajmował podwórko harcerzom żydowskim na letni obóz. Harcerze rozbili 
namioty, postawili maszt, wywiesili flagę. Wszyscy obozowicze byli dorośli. Maszerowali grupami 
nad Wisłę, śpiewali pieśni. Stary Szafaryn nie tolerował golizny, a dziewczyny paradowały, jak na 
jego gust, zbyt skąpo ubrane. Poczuł się zgorszony i nie przedłużył im umowy na kolejny turnus.
Największą miłością Czesława Hińca był jednak teatr. W Wyszogrodzie jego zainteresowania padły 
na podatny grunt. Niestety to, co najbardziej kochał, doprowadziło go do zguby.
Stanisław Milke, sekretarz wyszogrodzkiego magistratu, założył w mieście amatorski teatr, orkie-
strę i chór. Hińc stanął na czele teatru, którego aktorami w większości byli nauczyciele. Zdążył 
wyreżyserować dwie sztuki. Pierwszą był „Pan Zołzikiewicz” według „Szkiców węglem” Henryka 
Sienkiewicza. Grał w niej główną rolę. Musiał być dobrym aktorem, skoro podczas sceny uśmierca-
nia toporem jedna z pań siedzących na widowni zemdlała.
Drugą byli „Bolszewicy pod Warszawą”. Wystawiono ją zaledwie dwa razy. Po spektaklu gmina 
żydowska oprotestowała sztukę i samego Hińca, który zagrał w niej postać Żyda - zdrajcy, agenta 
bolszewickiego. Podobno zagrał ją wspaniale, bardzo sugestywnie - dla niego samego zbyt dobrze. 
Nie pomogły apele do Żydów o rozsądek, nie pomogły zasługi Hińca w obronie żydowskiej bie-
doty. Hińc widząc bardzo nieprzychylną  
atmosferę, uznał, że przekonywanie dużego, 
dobrze zorganizowanego środowiska, sta-
nowiącego około 50 procent mieszkańców, 
będzie niepotrzebną stratą czasu i zdrowia.  
W tym czasie inspektorat szkolny w Płocku 
poszukiwał nauczyciela z doświadczeniem  
do objęcia posady kierownika szkoły  
powszechnej w Rogozinie. Hińcowie nie za-
stanawiali się długo. Spakowali co trzeba  
i wyruszyli w drogę - przedostatnią  
w życiu Czesława.

Z dniem 1 maja 1932 roku został mianowany przez ówczesne władze oświatowe kierownikiem 
Szkoły Powszechnej II stopnia w Rogozinie. 

Kartki z pamiętnika
„Pogoda była paskudna. Padało od kilku dni. Konie grzęzły w błocie. Na horyzoncie ziemia i niebo stapiały się 
bez śladu, a poszarzałe od mgły pola wyglądały jak znieruchomiałe skupiska płacht, pociętych liniami miedz. 
Przemarznięci Hińcowie z trójką małych dzieci zatrzymali się po drodze na gościnnej herbatce u Kłosińskich 
na Rarogu.
Liście kasztanowca zatańczyły na wietrze i znieruchomiały. Był początek maja 1932 roku. Padało przez cały 
dzień. Dopiero pod wieczór wyjrzało słońce i roziskrzyło kałuże na drodze przed szkołą. Aby nie przeszkadza-
li w urządzaniu mieszkania, rodzice usadowili Waldka, Ulę i Czesię na parapecie okna. Ich ojciec, Czesław,  
obejmował właśnie posadę kierownika szkoły. Trzeba było jakoś się zagospodarować.
Nie było tego wiele: trochę mebli i ubrań. Byli wtedy na dorobku - tak jak i cała Polska mozolnie podnosząca 
się po latach zaborów. Od tego dnia zaczął się ważny okres w życiu Hińców wśród mieszkańców Rogozina”.

Rodzina Hińców - rok 1932
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Dziwne to miejsce, do którego jechali. Nazwa miejscowości - Rogozino - niewiele im mówiła. Maleń-
ka szkółka, zaledwie dwuizbowa, i tyle samo pokoi dla nich. Ludzie opowiadali, że miejsce pod szko-
łę wyznaczył car. Dał trzy morgi, kazał też wybudować w szkole piec chlebowy, żeby karmić wiej-
ską biedotę. Po kilku latach z trzech morgów zrobiły się dwie. Chłopi systematycznie worywali się  
w szkolne grunty. W końcu ktoś nie wytrzymał i wytoczył sprawę przed carskim sądem. To było 
dawno, w 1901 roku. Szkoła miała wtedy siedem lat. Od tego czasu nie powiększyła się, a dzieci 
przybywało. Trzeba było wziąć się ostro za robotę. Hińc po to tu przyjechał. Był piłsudczykiem  
i idee twórcy odrodzonej Polski dopingowały go do działania. Pracy było mnóstwo - stworze-
nie siedmioklasowej szkoły (jedynej w gminie), rozbudowa budynku, znalezienie i zatrudnienie  
dobrych nauczycieli oraz zorganizowanie mieszkańcom Rogozina życia pozaszkolnego.  
Entuzjazm tworzenia szybko przyniósł efekty.
Równolegle ze złożeniem wniosku pod rozbudowę zgromadził wyśmienitą kadrę pedagogiczną.

Dzięki jego staraniom organizacyjnym szkoła w roku 
1937 stała się placówką siedmioklasową. Współpra-
cując z samorządem gminy Rogozino, uzyskał od 
władz szkolnych środki na rozbudowę budynku 
szkolnego, realizowaną do 1939 r. We współpracy  
z CIWF w Warszawie (Wojskowa Szkoła Zawo-
dowa z programem dwuletnich studiów nauczy-
cielskich dla mężczyzn i kobiet oraz rocznym kur-
sie oficerskim), dzisiejszą Akademią Wychowania  
Fizycznego, przygotował plany budowy parku i bo-
iska szkolnego po drugiej stronie ulicy, z których 
zrealizowano do wybuchu II wojny światowej tylko 
część parkową.

Rogozińska placówka mimo niewielu lat rozwoju sta-
nowiła najważniejszy ośrodek nauki, kultury i sportu 
w gminie, wychowujący młodzież w duchu patrio-
tycznych ideałów. To, co dzisiaj brzmi górnolotnie, 
wtedy było codziennością. Pod koniec lat 30. wszy-
scy pamiętali bolszewików we wsi i wyjątkowo dziel-
ną postawę ochotników, którzy zatrzymali nawałę  
komunizmu. To ich pamięci ufundowano pomnik, 
który odsłonięto w centrum Rogozina 15 sierpnia 
1939 roku.

Czesław Hińc utworzył na terenie szkoły bibliotekę, podnosząc poziom czytelnictwa w gminie.  
Aktywizował także rodziców na rzecz dalszego kształcenia dzieci w gimnazjach płockich, organizu-
jąc zespół nauczycieli do dodatkowego nauczania. Założył szkolny teatr i chór.
Uczestniczył w pracach wielu organizacji: Komitetu Powodziowego, Związku Strzeleckiego, Pomo-
cy Bezrobotnym, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Przysposobienia Oświatowego Przed-
poborowych, a także pełnił obowiązki Opiekuna Społecznego. Zorganizował szkolny teatr amator-
ski oraz chór, który otrzymywał wyróżnienia na przeglądach w Płocku. 

Przygotowywał okolicznościowe zawody i pokazy sportowe. Na terenie powiatu był wykładowcą 
Uniwersytetu Ludowego, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego i w Towarzystwie Popiera-
nia Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Bardzo aktywnie działał w Związku Kombatantów. 

 Lekcje muzyki w szkole w Rogozinie

Rozbudowa szkoły w Rogozinie - 1939 r.
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Jako uczestnik wojny 1920 r. był inicjatorem budowy pomnika  
Bohaterów Poległych w Walkach o Wolność Polski, zrealizowanego 
w Rogozinie w 1939 r. Integrował pracę nauczycieli ówczesnej gminy 
Rogozino i Bielino przewodnicząc konferencjom rejonowym Inspek-
toratu Szkolnego w Płocku. W listopadzie 1938 r. otrzymał Srebrny 
Krzyż Zasługi za Długoletnią Służbę.

Czesław Hińc w ciągu ośmiu lat pracy zaskarbił sobie dozgon-
ną wdzięczność rogozinian. Nic dziwnego, stworzył szkołę,  
o jakiej marzyli. Ludzie odwdzięczyli się Hińcom osiem lat później, 
gdy Niemcy wywieźli Czesława do obozu w Dachau. Wyrzucona  
z mieszkania żona Czesława z trójką dzieci, znalazła u sąsiadów 
schronienie do końca wojny.

9 kwietnia 1940 r. został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.

Kartki z pamiętnika
„Ściśnięci w wagonie jak zwierzęta dojeżdżali do stacji. Czesław bał się potwornie, ale miał nadzieję.  
Tylko ona mu została. Pojmani przez Niemców więźniowie przecież wracali do domów. Znał takie przypadki.
Pociąg gwałtownie zahamował. Wyciągnął rękę, aby złapać przewracającego się, wyczerpanego kolegę.  
Spojrzał przez szparę w deskach na zewnątrz wagonu. Był piękny dzień. „Zawsze padało, albo był mróz,  
gdy wyjeżdżałem” - pomyślał. Próbował złapać w dłonie ciepłe promienie słońca, oświetlające zdradziec-
ko przyczajoną śmierć, ukryte zło. Kończyła się ostatnia podróż w jego życiu. Dotarł do samego jądra  
najgłębszej ciemności”.

Czesław Hińc w tę podróż wyruszył, 9 kwietnia 1940 roku. Tego dnia Niemcy aresztowali go,  
podobnie jak wielu innych nauczycieli. Waldemar, najstarszy syn, chciał wtedy być przy ojcu.  
Pobiegł za nim na posterunek policji, ale komendant Julius Dumnick, Mazur dobrze mówiący  
po polsku, odpędził go, mówiąc: „Młody, do domu, bo jak przyjdą ci z Płocka po ojca, to i ciebie wezmą”. 
Waldek widział wtedy ojca ostatni raz. Po miesiącu przyszedł list z obozu koncentracyjnego  
w Dachau. Czesław dostał numer obozowy 4286, jeden z najniższych. 

List pisany był na szablonie po niemiecku. Napisał tylko to, na co pozwolili mu Niemcy, że jest 
zdrów i powodzi mu się dobrze. Nie napisał, że w kamieniołomie katowany był pracą ponad siły, 
że w Dachau prowadzono na więźniach „eksperymenty medyczne”, że karmią ich zepsutym jedze-
niem. Został zamordowany 10 lipca 1940 roku.

Uroczystość odsłonięcia pomnika 
w Rogozinie
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Ta bezsensowna śmierć zakończyła życie wyjąt-
kowego człowieka. Mieszkańcy Rogozina długo  
po wojnie wyglądali przez okna, mając nadzie-
ję na cud. Pragnęli choć raz ujrzeć kierownika  
ich szkoły, niestrudzenie pedałującego na rowerze 
po wiejskich drogach, zatroskanego o losy swoich 
wychowanków. Czesław Hińc osierocił nie tylko 
żonę i trójkę własnych dzieci. 
Sierotami poczuli się wszyscy jego uczniowie.  
To oni, ich dzieci i wnuki po latach oddali mu  
należny hołd. Od roku 2007 szkoła w Rogozinie 
nosi Jego imię.

Obchody 100 - lecia niepodległości w Rogozinie

Uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  
w Rogozinie rozpoczęto w dniu 10 listopada 2018 r. od mszy w intencji niepodle-
głej Ojczyzny. Następnie przed kościołem, pod tablicą upamiętniającą Bohaterów 
Ziemi Rogozińskiej przeprowadzono uroczystość ślubowania Drużyny Harcer-
skiej „Wilcza Wataha”. Uroczystość zakończono w Domu Ludowym widowiskiem 
słowno-muzycznym pt. „Droga do Niepodległości". 

W dniach 13 i 14 listopada w szkole goszczono edukatorów z Muzeum Józefa  
Piłsudskiego w Sulejówku, którzy przeprowadzili z grupą uczniów z klasy 7. i 8. 
zajęcia pt. „Niepodległość uskrzydla”.
Hasłem przewodnim pierwszego dnia warsztatów było „SŁOWO”. Zadania 
przygotowane dla uczniów skupiały się wokół depeszy notyfikującej powstanie 
państwa polskiego z dnia 16 listopada 1918 roku. Uczniowie nakreślili różne dro-
gi, które doprowadziły Polskę do niepodległości, poznali etapy jej odzyskania  
i trudności, z którymi musiała się zmierzyć wolna Polska. Zanalizowali również 
treść depeszy, poznali sposoby komunikowania się w przeszłości i porównali je  
z dzisiejszymi. Nauczyli się posługiwać alfabetem Morse’a i przy pomocy specjal-
nego urządzenia nadali nim wiadomość do innych osób. Zastanowili się, czy sło-
wa mają taką samą wartość dzisiaj, jaką miały 100 lat temu.
Drugi dzień skupiał się wokół hasła: „SKRZYDŁA NA KOLEJNE 100 LAT”. 
Uczniowie wraz z edukatorami wspólnie przygotowali instalację w formie skrzy-
deł, która stała się przestrzenią do rozmyślań o Polsce. Wprowadzeniem do tych 
rozważań była próba odpowiedzi na pytania: „Jakie marzenia miał Józef Piłsudski 
w 1918 roku?”, „Jakie marzenia dotyczące Rogozina mam ja?”, w końcu każdy 
uczestnik spróbował dokończyć zdanie: „Gdy myślę o Polsce za 100 lat, marzę  
o ……”. Odpowiedzi uczniów znalazły się na piórach, którymi wypełnili skrzydła.

Tak społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie uczciła 
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Brama do obozu koncentracyjnego w Dachau
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2. Wywiad z Zofią Mijakowską - Kobietą, która przeżyła 100 lat niepodległości

Autorzy: Maja Pych, Klaudia Piecka, Magdalena Cichosz, Zofia Durmaj, Wiktoria Malejko  
- uczennice Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach
Opiekunowie grupy: Magdalena Durmaj, Ewa Makowska

Rok 2018 jest szczególnym rokiem dla Polaków, jest on set-
ną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla Zofii 
Mijakowskiej jest to również rok obchodów setnych urodzin.  
Porozmawiałam z jubilatką o pierwszych latach życia w niepod-
ległej Polsce.

Klaudia Piecka: Witaj babciu, cieszę się że mogę przeprowadzić  
z Tobą wywiad.
Zofia Mijakowska: Witam i jest mi serdecznie miło, że mogę opo-
wiedzieć ci o wczesnych latach niepodległej Polski.

Klaudia Piecka: Wiem, że urodziłaś się w 1918 roku lecz chciałabym wiedzieć kiedy dokładnie.
Zofia Mijakowska: Urodziłam się 8 czerwca 1918 roku we wsi Rokocina. Moimi rodzicami byli Ma-
rianna Tomaszewska zd. Gierasik i Paweł Tomaszewski.

Klaudia Piecka: Czy miałaś rodzeństwo?
Zofia Mijakowska: Tak miałam siostrę - Stefanię, trzech braci rodzonych: Stanisława, Andrzeja  
i Kostka oraz trzech przyrodnich: Zygmunta, Walentego i Jana. Niestety z całego rodzeństwa  
żyje tylko Stefcia.

Klaudia Piecka: Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?
Zofia Mijakowska: Byłam jak wszystkie inne dzieci. Bawiłam się z koleżankami i pomagałam  
rodzicom w czym tylko mogłam. Pasłam krowy i gęsi czyli przez cały dzień pilnowałam by zwie-
rzęta nie uciekły poza wyznaczony teren. Gdy przyszedł odpowiedni czas chodziłam do szkoły  
a gdy już skończyłam edukację wyjechałam do rodziny pracować jako pomoc domowa.

Klaudia Piecka: Babciu, pamiętasz jakieś zdarzenia z dzieciństwa, o których trudno zapomnieć?
Zofia Mijakowska: Tak moja droga. W całym swoim życiu topiłam się trzy razy. Opowiem ci o tym. 
Gdy byłam mała, miałam ze trzy lata ciekawiło mnie bardzo jak wygląda studnia od środka więc 
do niej zajrzałam. Los tak chciał, że za bardzo się pochyliłam i wpadłam do niej. Moich rodziców 
nie było w domu, ale na szczęście sąsiad widział jak wpadałam, przybiegł i mnie wyłowił. Gdy moi 
rodzice wrócili zobaczyli mnie rozchorowaną i nie dowierzali co się stało. Zebrała się cała wieś - bo 
wiadomości szybko się rozchodziły w tamtych czasach - i poradzili oni by mnie wypiec. Tak jak 
chleb w takim piecu. Włożyli mnie do pieca i odmawiali trzy razy „Zdrowaś Maryjo”. Drugi raz 
topiłam się gdy miałam 10 lat. Byłam wtedy u ciotki na służbie i pasłam krowy. Gdy przeganiałam 
je przez pagórek nie zauważyłam jak krowy wpadają do wody i sama wpadłam za nimi. Tym razem 
Bóg także się nade mną zlitował bo widział to pasterz stojący po drugiej stronie i mnie wyratował. 
Gdy wróciłam do domu to nie dość ze ciotka na mnie nakrzyczała, choć była to jej wina bo nie po-
wiedziała mi, że jak krowy będą płynąć to mam zostać na brzegu, to musiałam iść w pole pracować 
żeby mieć co do garnka włożyć. 
W wieku 13 lat topiłam się trzeci raz i było to gdy razem z ciotką, mamą i koleżanką płynęłyśmy 
łódką z pola do domu. Oparłam się wtedy o motykę i łódka tak dziwnie zarzuciła, że zdążyłam 
krzyknąć tylko „O mój Boże” i wpadłam do wody. Nikt jednak tego nie zauważył i gdy dopłynęły 
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one do brzegu to ja zostałam wyrzucona na brzeg. Opowiadałam je już tyle razy i nadal się dziwie 
ile szczęścia miałam.

Klaudia Piecka: Wspominałaś o wyjazdach do rodziny pracować jako pomoc, jak to wyglądało?
Zofia Mijakowska: Ja byłam w czterech domach na służbie. Zaczęłam u mojego brata Wald-
ka, miałam wtedy dziewięć lat, u którego byłam przez rok. W wieku osiemnastu lat pracowałam  
u pewnego państwa w Warszawie. Pomagałam głównie w pracach domowych - sprzątałam, goto-
wałam, prałam i wykonywałam wiele innych czynności. Nie było łatwo wykonywać te czynności  
bo w tamtych czasach nie było prądu i wszystko trzeba było robić ręcznie. Następnie przenio-
słam się do pewnego pana, który był chory. Pomagałam tam jednej pani która opiekowała się tym 
panem. Byłam tam do czasu aż ten pan zmarł, czyli od sierpnia do kwietnia następnego roku. 
Ostatnią rodzinę u której pracowałam nie wspominam zbyt miło. Powodem tego była córka pań-
stwa, która uprzykrzała mi życie. Pamiętam jak kiedyś opowiedziała swojemu ojcu jak to wycho-
dzę nocą na imprezy co było nieprawdą. Odeszłam stamtąd i gdy się żegnałam z tymi ludźmi  
to oni chcieli żebym jeszcze została ale niestety nie mogłam. Ze służby wróciłam w sierpniu  
1939 a we wrześniu rozpoczęła się wojna.

Klaudia Piecka: Babciu, gdzie chodziłaś do szkoły i ile klas ukończyłaś?
Zofia Mijakowska: Ja uczęszczałam do szkoły na Łaziskach i ukończyłam tam pięć klas. 

Klaudia Piecka: Jak wyglądała nauka w szkole? Czy pamiętasz jakiś nauczycieli?
Zofia Mijakowska: W szkole uczyliśmy się czytać i pisać. Były to podstawowe wiadomości, więcej 
nie musieliśmy umieć. Z nauczycieli pamiętam pana Podleckiego, który później został wyrzucony, 
panią Genowefę Paluch oraz panią Trygalską. Uczyła mnie jeszcze jedna pani, lecz nie pamiętam  
jej nazwiska.

Klaudia Piecka: Czy w szkole uczyliście się o rozbiorach Polski?
Zofia Mijakowska: Nie, nie uczyliśmy się, nikt z nauczycieli nie przekazywał nam takich wiadomo-
ści. O historii Polski dowiadywaliśmy się od dziadków lub rodziców.

Klaudia Piecka: Jak wyglądał twój dzień codzienny?
Zofia Mijakowska: Codziennie rano gdy wstałam pomagałam rodzicom w pracach codzien-
nych czyli opiekowałam się rodzeństwem i przygotowywałam posiłki. Czasem też pomagałam 
przy zwierzętach które hodowaliśmy. Nie była to łatwa praca ale musiałam pomagać rodzicom  
bo samym byłoby im za ciężko.

Klaudia Piecka: Co działo się gdy była niedziela lub święto?
Zofia Mijakowska: Były to dni wolne od pracy. Dopóki byli księża odczuwało się, że jest święto 
lub niedziela. Niestety gdy księża zostali wywiezieni nie było już takich odczuć, ale jednak każdy 
pamiętał, o tych świętach choć nie mówił tego oficjalnie.

Klaudia Piecka: Pamiętasz jak ludzie podchodzili do odzyskania niepodległości przez Polskę?
Zofia Mijakowska: Z tego co opowiadali mi rodzice to opinie na ten temat były podzielone.  
Jedni chcieli niepodległej Polski, inni zaś twierdzili, że lepiej będzie gdy nie będziemy państwem, 
które samo sobą rządzi.

Klaudia Piecka: Co wiesz o Józefie Piłsudskim?
Zofia Mijakowska: Pamiętam jedynie, że w szkole modliliśmy się do niego o to by Polska  
była wolna. Więcej nie pamiętam na jego temat.
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Klaudia Piecka: Dzień niepodległości - jak go obchodzono?
Zofia Mijakowska: Był to dzień zwykły. Pracowaliśmy i mimo pamięci nie obchodziliśmy go.  
Dopiero w 89., tak w 1989 roku 11 listopada został ustanowiony dniem wolnym od pracy przez Soli-
darność. Przed tym wydarzeniem obchodziliśmy takie święta jak 21 lipca i Dzień Wojska Polskiego.

Klaudia Piecka: Czy pamiętasz szlachtę zamieszkującą Słubice?
Zofia Mijakowska: Niestety nic nie wiem na ten temat ponieważ nie mieszkałam w Słubicach  
do 1999 roku. A o takich osobach nie było nic wiadomo w miejscu w którym mieszkałam. 

Klaudia Piecka: W roku 1939 wybuchła II wojna światowa, ile lat wtedy miałaś babciu?
Zofia Mijakowska: Wtedy miałam 21 lat.

Klaudia Piecka: Krążyły wtedy jakieś wiadomości odnośnie wydarzeń ze Słubic?
Zofia Mijakowska: Nie, choć nie zawsze wszystkie wiadomości były przekazywane. W roku 1941 
brałam ślub w kościele słubickim.

Klaudia Piecka: Jak wyglądał taki ślub?
Zofia Mijakowska: Gdy przyjechaliśmy do księdza na plebanię, ksiądz dał nam polski ślub,  
a następnie poszliśmy do kościoła, w którym ceremonia odbyła się po niemiecku. Później zamiesz-
kałam na Arciechowie w gminie Iłów z moim mężem Tadeuszem Mijakowskim.

Klaudia Piecka: Pracowałaś przymusowo u Niemców?
Zofia Mijakowska: Nie, akurat mieszkałam na terenie, którym Niemcy mało się interesowali.

Klaudia Piecka: Jakie represje stosowano na Polakach?
Zofia Mijakowska: Ludzi, którzy nie stosowali się do zarządzonych przez Niemców przepi-
sów wywożono. Ustanawiali granice. Każda granica miedzy miejscowościami była strzeżona  
i trzeba było albo okazywać specjalną przepustkę albo szykować się na śmierć. Były też takie osoby, 
które cudem bez przepustki przeszły przez granice. Ja miałam taką przygodę gdy nie miałam prze-
pustki i musiałam się przedostać z Brzozowa do domu. Zatrzymaliśmy się u pewnego pana, nazy-
wał się on Krawczyk. Gdy przyszła armia niemiecka na rewizję razem z towarzyszami poszliśmy 
w pole, kryjąc się by nas nie zauważyli. Lecz była to tylko przykrywka i gdy Niemcy nie patrzyli 
przebiegliśmy przez drogę i wskoczyliśmy w pole żyta. Za nami poleciało pięć strzałów, ale żaden 
nas nie dosięgnął. 

Klaudia Piecka: Jak wyglądał koniec wojny?
Zofia Mijakowska: We wsiach o końcu wojny dowiedzieliśmy się dopiero po jakimś czasie.  
Lecz w większych miejscowościach, z tego co słyszałam z opowieści, wojsko niemieckie razem  
z wojskiem polskim kierowało się na zachód.

Klaudia Piecka: A ludzie jak się zachowywali?
Zofia Mijakowska: Ludzie cieszyli się, młodzi skakali i wszędzie mówili tylko o tym. A starsi nie 
wiedzieli co powiedzieć. Wszyscy zaczęli świętować to wielkie wydarzenie. Zbierali się i urządzali 
na wsiach potańcówki podczas których nie było osoby która by nie mówiła o zakończeniu wojny.

Klaudia Piecka: Trzeba było rozpocząć od nowa prowadzenie gospodarstw, firm i instytucji?
Zofia Mijakowska: Zdecydowanie tak. Każdy wszystko rozpoczynał od nowa. Podczas wojny 
wszystkie zakłady, gospodarstwa i instytucje były przeszkodą dla Niemców, chyba że działały one 
na korzyść okupanta. Musieliśmy oddawać wszystko co mieliśmy, więc wiele osób rezygnowało z działalności. 
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Klaudia Piecka: Czy po wojnie odczuwalna była niepodległość?
Zofia Mijakowska: I tak i nie. Z jednej strony byliśmy wolni ale z drugiej panował komunizm  
i niektórzy w ogóle nie odczuwali niepodległości. Była jednak ta świadomość, że jednak jako tako 
mamy polski rząd. 

Klaudia Piecka: Dziękuje, że poświęciłaś mi czas.
Zofia Mijakowska: To ja dziękuję. Cieszę się, że młode pokolenie interesuje się historią. Teraz je-
stem jedyną przedstawicielką mojego pokolenia i z jednej strony jest mi przykro a z drugiej jestem 
zadowolona z tego, że mogę przekazywać opowieści o historii z trochę innej strony niż podręcznik.

Obchody 100 - lecia niepodległości w Słubicach

Wieczornica pn. „Bez tej miłości nie można żyć” odbyła się 21 września 2018 r.  
Była to uroczystość środowiskowa upamiętniająca 100-lecie odzyskania niepodle-
głości. Uczestniczyły w niej władze samorządowe gminy Słubice oraz społeczność 
szkolna tj. uczniowie, nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego w Mocarzewie.

Wieczornica miała formę montażu słowno-muzycznego, w którym przedstawiono 
polskie drogi do wolności. Występujący uczniowie klas siódmych i ósmych recy-
towali wiersze najwybitniejszych poetów polskich z różnych epok literackich.

Podczas recytacji i śpiewu pieśni patriotycznych poszczególne momenty histo-
ryczne były ilustrowane prezentacją multimedialną.

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości został zorganizowany konkurs  
pn. „Bohaterki niepodległej”. Wzięło w nim udział 40 uczniów z klas IV-VIII.

Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Słubicach
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3. Płoccy działacze Solidarności

Autorzy: Magdalena Graczyk, Zuzanna Bartosiak, Maria Dorobek, Michalina Jarocka, Mateusz 
Hawryś - uczniowie klasy 3a gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
Opiekun grupy: Katarzyna Strożek-Ziółkowska

Początki komunizmu w Polsce 
Polacy od zawsze byli narodem walczącym, nigdy nie straciliśmy swojej tożsamości narodowej. 
Jedynie na mapach Polska przestała istnieć, ale w sercach Polaków wciąż przetrwała świadomość 
życia, walki i przelanej krwi. 
Pod koniec II wojny światowej dla wielu narodów był to kres ciągłej walki i terroru, ale dla Polski 
rozpoczął się trudny czas okupacji sowieckiej i nastał komunizm.

Komunizm
Był to ustrój totalitarny realizowany w ZSRR, głównym jego założeniem było prowadzenie władzy 
skoncentrowanej w rękach jednej partii. Polacy po raz kolejny musieli zmierzyć się z ograniczeniem 
praw człowieka i obywatela. Nie ma w Polsce rodziny, która nie odczułaby skutków tego ustroju. 
Koniec komunizmu w Polsce przypadł na rok 1989.

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pomimo tego, że władza w Polsce została zdominowa-
na przez komunistów, to wśród obywateli znaleźli się 
ludzie, pragnący wolności i niepodległości dla Rzeczy-
pospolitej. Na skutek tego w 1980 roku powstała „So-
lidarność”- ogólnopolski związek zawodowy, który 
miał za zadanie bronić praw pracowniczych. Do 1989 
również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw 
rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Mimo że So-
lidarność zainicjowano w Gdańsku, to cała Polska brała 
udział w działaniach ją propagujących. W celu dokład-
niejszego poznania historii naszego miasta spotkali-
śmy się ze świadkami wydarzeń, którym zawdzięcza-
my możliwość życia w wolnej Polsce.

Życie Solidarnością pisane...
Naszym pierwszym rozmówcą była Pani 
Grażyna Przybylska-Wendt, doktor nauk 
medycznych, anestezjolog, a także specja-
listka medycyny sądowej. Już jako dziecko  
rozumiała wartości patriotyczne, dzięki cze-
mu w młodzieńczych latach starała się wal-
czyć z ustrojem komunistycznym.
Opowiedziała nam jedną z najbardziej  
pamiętnych sytuacji z czasów szkolnych. 
Nauczycielka otrzymała nakaz zdjęcia krzy-
ża ze ściany. Pani Wendt w ramach sprzeci-
wu powiesiła na pustym miejscu obrazek  
świętego. Spotkanie z Panią Grażyną Przybylską-Wendt
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Działaczka została internowana w 1981 roku, tra-
fiając do ośrodka w Gołdapi. Następnie wraz  
z innymi zatrzymanymi przeniesiono ją do więzie-
nia w miejscu starego ośrodka wypoczynkowego.  
Osadzenie ich w owym budynku miało na celu 
pokazanie, iż internowanie odbywa się w huma-
nitarnych warunkach. Jednakże w rzeczywistości 
funkcjonariusze próbowali upodlić i wyniszczyć 
psychicznie osadzonych. Więźniowie sprzeciwiali 
się służbom SB na wszelkie możliwe sposoby.
To Grażyna Przybylska-Wendt jako pierwsza,  
po wydarzeniach na wybrzeżu w 1970 roku, użyła słowa „Solidarność”, stąd też swój tytuł wziął 
dokument Ewy Górskiej, opowiadający jej historię. Film „Życie Solidarnością pisane” przybliżył 
działalność, a także ukazał życie zawodowe i prywatne jedynej kobiety, zasiadającej w Komisji Kra-
jowej „Solidarność” m.in. u boku Lecha Wałęsy. Jej postać znana jest także z wkładu w stworzenie 
ekspertyzy związanej z Katastrofą Smoleńską z 10 kwietnia 2010 r.

Polityk jako działacz Solidarności
Kolejną rozmowę przeprowadziliśmy z Panem Jakubem 
Chmielewskim. Mężczyzna urodził się w 1947 roku w Ślepiet-
nicy. Po ukończeniu szkoły otrzymał nakaz pracy w Mazowiec-
kich Zakładach Petrochemicznych i Rafineryjnych w Płocku.  
Po roku 1980 organizował struktury „Solidarności”. 
12 grudnia 1981 roku został nielegalnie aresztowany i przewie-
ziony do ośrodka odosobnienia we Włocławku, a następnie 
przeniesiono go do Kwidzyna. Okres internowania trwał do  
26 listopada 1982 roku. Po wyjściu na wolność Pan Chmielew-
ski stracił pracę, a jego rodzina została bez środków do życia. 
Dom mężczyzny był wielokrotnie przeszukiwany pod kątem 
materiałów świadczących o jego wywrotowej działalności. Pomimo tego nie zaprzestał swej aktyw-
ności, ryzykując bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Po upadku komunizmu pełnił odpowie-
dzialne funkcje m.in. Marszałka Województwa Płockiego.
Podczas swoich działań przeżył wiele niebezpiecznych sytuacji. Opowiedział nam m.in. o tym jak 
podczas pobytu we Włocławku więźniom w ostatniej chwili odwołano spotkania z rodzinami,  
co wywołano wśród nich bunt. W ramach kary urządzono im tzw. „ścieżkę zdrowia”, przez którą 
musieli przechodzić i wytrzymywać kary cielesne wymierzane przez funkcjonariuszy. 
Kolejnym incydentem, opowiedzianym przez pana Chmielewskiego, była rewizja w jego domu, 
podczas której służby natrafiły na puszkę marchwi. Mężczy-
zna został wówczas posądzony o przechowywanie w niej 
farby drukarskiej.

Solidarność wśród pracowników PERN-u
Ostatnim z naszych rozmówców - bohaterów Niepodległej 
był Pan Ryszard Ciarski, działacz „Solidarności”, urodzo-
ny w 1936 roku. Okres wojny był dla niego bardzo drama-
tyczny, ponieważ stracił matkę. Swoją edukację zaczynał  
w gmachu obecnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku,  
w której aktualnie się uczymy. Spotkanie z panem Ryszardem Ciarskim

Odznaczenia przyznane  
pani Grażynie Przybylskiej-Wendt

Pamiątki związane z działalnością  
w struktutach Solidarności
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Po ukończeniu technikum, w wieku 17 lat, dostał nakaz pra-
cy i podjął ją w płockim przedsiębiorstwie PERN. 
Od roku 1980 na terenie zakładu tworzył struktury „Solidar-
ności”, przewodnicząc związkowi, co w późniejszym czasie 
skutkowało jego zamknięciem w ośrodku we Włocławku,  
w którym spędził ok. 6 miesięcy. Było to pierwsze z licznych 
aresztowań pana Ciarskiego. W czasie uwięzienia był świad-
kiem jak i ofiarą odbierania praw człowieka i złego trakto-
wania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Próbowano wymóc na internowanych deklaracje współ-
pracy, poprzez zastraszanie, przeszukiwanie oraz ograni-
czenie kontaktu z rodzinami. Utrudniony był także dostęp  
do informacji; nie pozwalano słuchać radia i czytać gazet. 
Pan Ciarski starał się pomagać innym, w szczególności kobietom, które zmuszane były opuszczać 
domy, niekiedy w bardzo skąpych strojach. Po okresie internowania mężczyzna utracił swoje stano-
wisko pracy, a jego rodzina pozostała bez środków do życia.

Bohaterowie Niepodległej
Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z ludźmi, którzy za miłość do ojczyzny i umiłowanie pol-
skiej kultury byli prześladowani, szykanowani i poniżani. Poświęcali wszystko, co mieli, za walkę  
o wolną Polskę i dążyli do obalenia komunizmu, i do odzyskania niepodległości ojczyzny. Jed-
nocześnie zdawali sobie sprawę, że albo zwyciężą, albo stracą wszystko. Przedstawieni przez nas 
bohaterowie są wzorcami walki, wiary i patriotyzmu. 
Ich działania dały nam możliwość mieszkania w demokratycznej i wolnej Polsce. Dlatego właśnie 
powinniśmy naśladować poświęcenie tych ludzi, w ten sposób oddając im szacunek za wyjątkową 
odwagę i rezygnację z osobistego bezpieczeństwa. Dla władz komunistycznych byli oni wrogami, 
lecz my postrzegamy ich jako bohaterów, dzięki którym doszliśmy do celu, jakim jest niepodległa 
Polska i możemy nazywać siebie Polakami.  

Sierpień 1980 r., najważniejszy strajk solidarnościowy w Stoczni Gdańskiej
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Obchody 100 - lecia niepodległości w Szkole Podstawowej nr 14  
im. prof. Władysława Szafera w Płocku

Rok 2018 to rok szczególny za sprawą obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji Książnica Płocka im. Władysława Broniew-
skiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku zorganizowały  
VI edycję Konkursu teatralnego pn. „Zwykli - niezwykli… dla niepodległej”.  
Siedem grup teatralnych z Płocka i powiatu płockiego zaprezentowało piękne 
etiudy ukazujące niezwykłe postaci świętych i błogosławionych, których życie  
w nierozerwalny sposób było związane z historią naszej Ojczyzny.
Grupa teatralna pn. „Szóstka” ze Sz.P. Nr 14 okazała się najlepsza i zajęła  
1 miejsce.

Poczet Sztandarowy Sz.P. Nr 14 brał udział w obchodach setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Wraz z Prezydentem Miasta Płocka uczniowie złożyli kwiaty 
na Płycie Nieznanego Żołnierza i uczestniczyli w odsłonięciu Kolumny Obrońców 
Płocka 1920 roku.

W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,  
w wielu szkołach odbyła się ogólnopolska akcja „Rekord dla Niepodległej”.
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szafera także włączyła się w akcję  
i o godzinie 11:11 w dniu 9 listopada 2018r wspólnie zaśpiewali 4-zwrotkowy 
hymn narodowy.
W tym dniu także z okazji 100-lecia niepodległości uczniowie mieli okazję  
wysłuchać audycji przez radiowęzeł oraz obejrzeć szkolną wystawę.



15

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

4. Płocczanki dla Niepodległej

Autorzy: Kamil Dółkowski, Aleksandra Kalinowska, Sylwester Mierzejewski, Julia Mikucka,  
Sandra Osińska, Joanna Załęska, Oliwia Żaglewska - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17  
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku 
Opiekun grupy: Elżbieta Kaźmierska

Płock w czasie swojej walki o niepodległość Polski był świadkiem wielu patriotycznych postaw, 
prezentowanych przez kobiety. W tej pracy przedstawiamy sylwetki płocczanek - bohaterek  
Niepodległej.

HELENA GRABSKA - była uczennicą VI klasy Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żół-
kiewskiej w Płocku - szkoły prowadzonej przez Marcelinę Rościszewską, kiedy u progu wolności 
Polski wybuchły walki o Lwów. 
Gdy bracia Heleny pojechali w zaciągu ochotniczym do obrony Lwowa w 1918 r., opuściła po kry-
jomu dom rodzinny, gdyż jej rodzice nie chcieli zgodzić się, aby córka zaciągnęła się do wojska  
i udała się za braćmi. Kryjąc się przed żandarmerią i kontrolami często podróżowała pod ławkami 
w  wagonach i w końcu - mimo 3-krotnego zatrzymania - dojechała do upragnionego Lwowa. Tam 
z wielkimi trudnościami z uwagi na wiek, miała bowiem 15 lat, uzyskała przyjęcie pod przybranym 
nazwiskiem do Ochotniczej Legii Kobiet, pełniąc służbę wartowniczą. W niewysłanym liście do ko-
leżanki pisała: „Czy wyobrażasz sobie jakam ja szczęśliwa? Jestem nareszcie z tymi, którzy bronią  
Ojczyzny". W jedynym liście przysłanym do Płocka czytamy: „Kochani Rodzice! Wiem, żeście mnie 
już wyklęli lub coś w tym rodzaju, jednak nie wiem, czy na to zasłużyłam za to, że chcę przysłu-
żyć się Ojczyźnie. Och, co ludzie za głupstwa opowiadają. Tutaj jest tak: nie wolno nam cho-
dzić z żołnierzami, bo za to kara, w ogóle byle co, to zaraz wyrzucają, więc widzicie, że w takich  
warunkach nie mogę się zepsuć, tylko ta różnica, że w Płocku niedługo bym kojpnęła na suchoty,  
a tu będę zdrowa jak ryba. Już byłam na mustrze, niedługo pójdę na warty. Tu we Lwowie ciągle 
biją z armat, bardzo rzadko jest cicho, ale takie życie pobudza we mnie energię i zupełnie inaczej się 
czuję. W tych dniach złożymy przysięgę, więc już nic z tego i już mnie stąd nie puszczą, więc nawet 
nie próbujcie mnie stąd zabierać, miałabym wieczną pretensję do Was. Dzisiaj jest spowiedź, dziś, 
może jutro dostanę mundur i męża (karabin)”.
11 kwietnia 1919 r. - jej pluton wysłany został na kolejowy dworzec główny do ochrony przywiezio-
nej amunicji i prowiantu. Helenę, jako najsłabszą, postawiono przed dworcem do pilnowania koni, 
podczas gdy furman i inni znosili towary. Raptem granat uderzył, zabił konie, a ją śmiertelnie ranił 
w brzuch i w nogę. Przed śmiercią prosiła o przebaczenie rodziców, że bez ich wiedzy i błogosła-
wieństwa uciekła.
Dopiero na łożu śmierci wyjawiła kapelanowi swoje prawdziwe nazwisko. Uroczysty pogrzeb  
z udziałem orkiestry wojskowej odbył się na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Trumnę i wień-
ce niosły jej koleżanki z Ochotniczej Legii Kobiet, pełniąc także asystę honorową z karabinami.
W 1924 r. rodzice Grabscy doprowadzili do sprowadzenia zwłok Haliny i Jana do Płocka. Począt-
kowo prezydent Lwowa nie chciał się zgodzić na zabranie zwłok Haliny z Cmentarza Orląt Lwow-
skich, jednak w końcu uległ namowom Antoniego Grabskiego. Ekshumacja nastąpiła 18 marca  
1924 r. Zwłoki umieszczono w kaplicy szpitala wojskowego, skąd 21 marca uroczyście przeniesiono 
je na dworzec kolejowy. W drodze na dworzec trumnie towarzyszyły władze miejskie z prezydentem 
na czele, delegacja wojska i mieszkańcy Lwowa. Przy dźwiękach hymnu narodowego, granego przez 
orkiestrę wojskową pociąg ruszył do Płocka. „Dziennik Płocki” z 28 marca 1924 r. opisywał: „Prezy-
dent Lwowa nie chciał dać wywieźć ciała Grabskiej z tego miasta, bo wiedział, że to Skarb Polski  
Niepodległej, aż uległszy - sam szedł za trumną, by ją odprowadzić na dworzec kolejowy”.
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26 marca 1924 r. - o godz.9 rano ks. kapelan Feliks Sło-
nicki odprawił nabożeństwo żałobne, uświetnione przez 
orkiestrę. Właściwa ceremonia pogrzebowa nastąpiła po 
południu o godz. 17.00. Po krótkim przemówieniu ks. ka-
pelana kondukt ruszył w kierunku cmentarza katolickie-
go przy ul. Kobylińskiego. Ponieważ „Dziennik Płocki" 
od kilku dni informował o sprowadzeniu zwłok, na po-
grzeb przyszło kilka tysięcy płocczan. Jak pisał następne-
go dnia sprawozdawca gazety „[...] odbył się pogrzeb, ja-
kiego Płock, zdaje się, nie pamięta od lat kilkudziesięciu. 
Potężny, nie widziany u nas dotychczas pochód rozwinął 
się stopniowo, zajmując przestrzeń od kościoła garnizo-
nowego do Starego Rynku. Zwłoki, poprzedzone dwoma 
orkiestrami wojskowymi, oddziałem wojska, harcerzy, 
licznym orszakiem księży, wiezione na armatach, po-
suwały się z wolna wśród dźwięków orkiestry i bicia 
dzwonów. Korpus oficerski, przedstawiciele rozmaitych 
władz, cechy, stowarzyszenia, wreszcie nieskończony 
łańcuch młodzieży szkolnej zamykał pochód. Na Starym 
Rynku zwłoki bohaterów, zdjęte z wozów armatnich, 
wzięli na barki koledzy poległych".

MARIA MACIESZYNA - działaczka społeczna, której najbardziej na sercu leżały sprawy oświaty 
i polskości. Zorganizowała tajną szkołę w Drobinie, dokąd wyprowadziła się z mężem, żeby reali-
zować idee pracy u podstaw. Gdy na początku XX wieku polityka caratu trochę złagodniała, była 
pierwszą działaczką Polskiej Macierzy Szkolnej, zakładającej polskie szkoły. W czasie trudnych lat 
I wojny światowej czynnie włączała się w akcje charytatywne i nie szczędziła własnego grosza, 
zwłaszcza ratując sieroty wojenne przed nędzą i głodem, gdyż uważała to za swój obowiązek. 
W czasie wojny polsko-bolszewickiej nikt się nie spodziewał, że działania wojenne przeniosą się 
do Płocka. W mieście nieprzygotowanym do działań wojennych pozostały kobiety, dzieci i drob-
ny oddział wojska. Maria Macieszyna czynnie włączyła się w akcję obrony miasta. Kopała rowy  
i stawiała barykady razem z innymi płockimi kobietami. W liście do męża pisała: „Najlepszym  
dowodem ofiarności miasta jest to, że ja z p. Paprocką i doktorową Beczkowiczową chwyciłyśmy 
za szpadle i zwołałyśmy ludzi do okopów, od wczesnego ranka do późnego wieczora panie, panien-
ki, rzemieślnicy, służące, kobiety, dzieci - wszystko kopie z zapałem”.

Dzięki temu, że pisała Pamiętnik, mamy dziś nieocenione źródło informacji na temat naszego miasta 
na początku XX wieku, w trudnych latach wojennych. Tak np. Maria Macieszyna w swym Pamięt-
niku pod datą 12 listopada 1918 roku wspomina pierwszy dzień wolności: „JESTEŚMY WOLNI! 
Niemców nie ma! (…) Stał się cud! Zaborcy i krzywdziciele uzbrojeni od stóp do głów, ulegli woli 
bezbronnego narodu, pragnącego całą siłą wolności. Miasto przystroiło się flagami. (…)Ogólna 
radość! Wszystko raduje, wszystko bawi! (…) Wszyscy są oszołomieni. Na ulicach pełno ludzi. (…) 
Radość! Wesele! Śmiech!”.
Oprócz Pamiętnika napisała sporo publikacji, w tym bardzo cenne tematyce regionalnej. Walory 
historyczne i turystyczne rodzimego miasta przedstawiła w „Przewodniku po Płocku”, napisanym 
wraz z mężem, który cieszył się wielką popularnością. Fascynacja zabytkami płockimi i chęć po-
pularyzacji wiedzy o nich leżała u podstaw publikacji „Katedra płocka”, „Płock w malarstwie”,  
zaś fascynacje przyrodnicze w publikacji „Ziemia Płocka, ogrodem Polski”.

Mogiła Heleny Grabskiej 
na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Płocku 
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W okresie okupacji hitlerowskiej dotknięta została represjami.  
Odmówiła bowiem podpisania Volkslisty, co zaproponowali jej 
Niemcy. Uznała jednak tę propozycję za obelgę godzącą w jej god-
ność narodową i kategorycznie zareagowała, że jest POLKĄ! Przez 
swą postawę naraziła się okupantowi i natychmiast została aresz-
towana i wywieziona do obozu w Działdowie, gdzie przebywała  
od 1 marca do 28 lipca 1941 roku. Jako 70-letnia kobieta z trudem 
zniosła warunki obozowe, nabawiła się choroby płuc. 
Zmarła w 1953 roku, wpisując się przede wszystkim swoją działal-
nością oświatową i kulturalną, zdecydowaną postawą sprzeciwiająca 
się wrogowi - czy to bolszewickiemu w 1920 roku, czy hitlerowskie-
mu w czasie II wojny światowej - w grono wybitnych płocczanek. 

MARCELINA ROŚCISZEWSKA - nie była rodowitą płocczanką, urodziła się bowiem w Libawie 
na Łotwie. W okolice Płocka dotarła poprzez małżeństwo z ziemianinem spod Drobina Sewerynem 
Rościszewskim, zaś po separacji w 1905 roku zamieszkała w Płocku. Była kobietą bardzo wykształ-
coną, przez kilka lat uczyła się w Instytucie Panien Polskich w Paryżu, a następnie studiowała filozo-
fię na Sorbonie. Na ziemiach polskich od początku jej działalność związana jest z walką o polskość. 
Mieszkając w Drobinie założyła tajną szkółkę, czym naraziła się władzom rosyjskim. W Płocku  
została dyrektorką Pensji Udziałowej Żeńskiej czyli szkoły dla dziewcząt.
Marcelina Rościszewska była organizatorką różnych stowarzyszeń kobiecych, mających na 
celu pomoc wojsku. Gdy rozpoczęły się w listopadzie 1918 roku walki o Lwów, Rościszew-
ska utworzyła Płocki Komitet Obrony Lwowa i wraz z 39 ochotnikami wyruszyła na Wschód.  
Za udział w walkach o Lwów otrzymała odznakę „Orlęta”. Już w kilka dni po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku powołała w Płocku Służbę Narodową Kobiet Polskich. W pracę powołanych  
i kierowanych przez nią organizacji włączyło się wiele płocczanek m.in. Halina Rutska, Maria Mach-
cińska, Helena Wagnerowa, Julia Kisielewska, Eugenia Grodzka. 
Służba Narodowa Kobiet pokazuje wkład płocczanek w walki o Niepodległą, bowiem odzyskanie 
wolności 11 listopada 1918 roku nie zakończyło walk o wolność naszego młodego państwa. Przed 
kobietami płockimi stanęło jeszcze jedno chyba najważniejsze zadanie - obrona miasta przed bolsze-
wikami. Komendantka Służby Narodowej Kobiet Polskich - Marcelina Rościszewska w szkole, którą 
prowadziła zorganizowała w 1920 roku szpital dla rannych, przygotowano też punkt żywieniowy, 
łaźnię a nawet punkt pisania listów. Na drzwiach gmachu szkoły przy ul. Kolegialnej 23 umiesz-
czono napis: „Żołnierzu polski - masz w tym budynku szpital, punkt opatrunkowy, intendenturę, 
szwalnię, herbaciarnię, biuro pisania listów i kuchnię”. 
W czasie walk 18 i 19 sierpnia 1920 roku w Płocku Marcelina Rościszewska stanęła wśród walczą-
cych z bolszewikami. Nie tylko budowała barykady z innymi cywilami, ale roznosiła broń i amuni-
cję, zbierała i opatrywała rannych. Podjęła się także przeprowadzki żołnierzy znanymi sobie ścież-
kami, ogrodami i zaułkami znad Wisły na ulice Kościuszki. Szedł za nią pluton żołnierzy, który 
doprowadziła na wyznaczone miejsce, po drodze dodając otuchy, gdy dostali się pod ogień bolsze-
wickich karabinów maszynowych. 
Doceniając poczynania Marceliny Rościszewskiej wysocy dowódcy polscy przesyłali jej swe  
podziękowania. W liście z 27 sierpnia 1920 roku generał Lasocki napisał: „Służba Narodowa Ko-
biet Polskich ze swą komendantką Marceliną Rościszewską pracowała prawdziwie po bohatersku  
i oddała niezapomniane zasługi przy obronie Płocka. Z wdzięcznością i pełnym uznaniem w imie-
niu Najwyższej Służby dla Ojczyzny, czuję się w obowiązku zaznaczyć tę patriotyczną działal-
ność i zasługi Służby Narodowej Kobiet w Płocku”. W 1921 roku została odznaczona Krzyżem 
Walecznych za obronę Płocka przez Józefa Piłsudskiego. 
Marcelina Rosciszewska stanowi w Płocku symbol kobiety odważnej, głębokiej patriotki i bohaterki. 

Maria Macieszyna
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Płocczanie przy kopaniu okopów. Wśród nich Marcelina Rościszewska (w pierwszym rzędzie)

Dekoracja Marceliny Rościszewskiej Krzyżem Walecznych przez Józefa Piłsudskiego 
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JANINA LANDSBERG-ŚMIECIUSZEWSKA - członkini Służby Narodowej Kobiet Polskich, była 
jedną z organizatorek oporu wobec zajmujących Płock 18 sierpnia 1920 roku wojsk bolszewickich. 
Miała wówczas 16 lat. Na czele zaimprowizowanego oddziału broniła rejonu Rynku Kanonicznego. 
Tak wspomina te wydarzenia sama zainteresowana: „Przez most wszyscy wojskowi uciekali jak 
wariaci. Błagałam, aby się opamiętali i bronili mostu. Zdołałam zebrać trochę żołnierzy z różnych 
formacji. Przeszliśmy przez Niemiecki plac i napadliśmy na Rynku Kanonicznym na bolszewików. 
Jeden z żołnierzy zabił komendanta bolszewickiego”.
Następnie Joanna Landsberg-Śmieciuszewska pomagała rannym przy ul. Kościuszki i Rynku Ka-
nonicznym, nie obawiała się nawet nadchodzących bolszewików, pozostawała przy rannych, kie-
dy trzeba było. W swoim pamiętniku opisuje wydarzenia w Płocku, w których omal nie zginę-
ła, ratując rannego żołnierza Stanisława Jeziorańskiego. Gdy został ranny zdjęła mu czym prędzej 
pas z ładownicami i razem z karabinem i legitymacją żołnierską wyrzuciła w gęste krzaki. Wtedy 
dopiero zaczęła robić mu opatrunek upominając, by mówił bolszewikom, że jest rannym robotni-
kiem, który przypadkowo tu się znalazł i nie ma nic wspólnego z wojskiem. Zaledwie zdążyli się 
umówić, gdy zza gmachu sądu wyjechał oddział bolszewickiej kawalerii. Zobaczywszy ich z dale-
ka mierzyli do nich z karabinów. Wtedy Janina wstała i - podnosząc ręce do góry zawołała, że to ranny 
robotnik, a nie żołnierz. Bolszewicy podjechali wówczas do nich śmiało. Wiedziona dziwnym jakimś 
wewnętrznym nakazem podsunęła się do nich bliżej i poklepała po karku pięknego konia. Zaczęła 
też wypytywać skąd są, udawać swoje zdziwienie, chwalić, że dzielnie bili się z Niemcami, znają 
się na wojaczce i na pewni nie zabijają bezbronnych. Patrzyli na nią jakby zdziwieni. W końcu jeden  
z nich zapytał, kto to jest, ukazując rannego. Kolejny raz skłamała, że ranny robotnik. Bolszewicy 
zaczęli się między sobą kłócić, jedni chcieli go dobić, inni nie. W końcu jeden z nich, powiedział, 
żeby pokazała im, gdzie są polscy żołnierze. Odpowiedziała, że jest na froncie do opatrywania ran-
nych, a nie do prowadzenia żołnierzy, którzy 
wstydziliby się jej babskiego przewodnictwa. 
Wzbudziło to wśród niech śmiech i zarazem 
szacunek, powiedzieli, że u niech nie ma ta-
kich odważnych kobiet, co pod kulami opa-
trują rannych żołnierzy. Gdy odjechali czym 
prędzej zaciągnęła rannego do najbliższej 
bramy, w obawie przed kolejnym bolszewic-
kim oddziałem, z którym mogło już nie pójść 
tak łatwo. 
Za swoją postawę została 10 kwietnia 1921 r. 
odznaczona przez marszałka Józefa Piłsud-
skiego Krzyżem Walecznych.

HALINA RUTSKA - nie była rodowitą płocczanką, przyjechała do na-
szego miasta po ślubie ze Stefanem Rutskim i całe swoje życie związała 
z Płockiem. Początkowo nie angażowała się w życie miasta, kiedy jednak 
wybuchła I wojna światowa, wykazała się jako pielęgniarka Czerwonego 
Krzyża. Brała udział we wszelkich akcjach charytatywnych. Rozpoczęła też 
żywą działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny. W 1916 r. została wybra-
na do Zarządu Związku Obrony Ojczyzny. W latach 1918-1920 należała 
do Służby Narodowej Kobiet Polskich i Płockiego Komitetu Obrony Lwo-
wa. Jako jedyna kobieta weszła w skład Straży Obywatelskiej działającej  
w ramach Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej kierowała grupami cywilów budujących barykady 
na terenie naszego miasta. Została wymieniona w rozkazie dowódcy obro-

Drugi rząd, druga od lewej - M. Rościszewska, 
trzeci rząd, druga od lewej - J. Landberg- Śmieciuszewska

Halina Rutska
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ny miasta majora Janusza Mościckiego z 25 sierpnia 1920 r. jako jedna z najbardziej zasłużonych 
kobiet na rzecz obrony Płocka. Jej marzeniem było stworzenie w Płocku muzeum. W okresie mię-
dzywojennym oddała się swej pasji. Największą jej zasługą była organizacja i prowadzenie muzeum 
TNP, które właściwie z niczego stało się wiodąca placówką kulturalną w Płocku. Była miłośniczką 
historii i kultury regionalnej. Po czasach zaborów, gdy ginęła narodowa kultura, uważała to za 
swój patriotyczny obowiązek, aby ocalić każdy zabytek narodowej kultury i historii dla potomnych.  
Dzięki niej zbiory muzealne tak się powiększyły, ze zakupiono nowy budynek na siedzibę muzeum 
- był to Dom pod Opatrznością. Lubiła przyjmować wycieczki młodzieżowe na lekcje w muzeum. 
To właśnie młodym ludziom opowiadała o polskiej historii. W czasie I wojny światowej starała się 
chronić polskie zbiory. Przed wizytami „nieoczekiwanych gości” chowano co cenniejsze zabytki  
i książki. Walczyła nie tylko o byt rzeczywisty Polski Niepodległej ale również o jej byt kulturalny. 

Powyższe przykłady płocczanek tj. Heleny Grabskiej, Marii Macieszyny, Marceliny Rościszew-
skiej, Janiny Landsberg-Śmieciuszewskiej i Haliny Rutskiej pokazują, jak w czasie wojny i walki  
o granice Polski niepodległej wysiłek kobiet był potrzebny. W czasie obrony Płocka wykazały posta-
wę czynną. Nie uciekły z miasta, lecz stanęły w jego obronie, sypiąc szańce, pomagając żołnierzom, 
opatrując ich, karmiąc a także zagrzewając do walki. Także i one znosiły ciężary wojny, głód, niedo-
statek, strach o własne życie i życie rodzine. Mimo to pomagały, organizowały akcje charytatywne. 
Wiele płockich kobiet za swą patriotyczną postawę zasługuje na pamięć. Oto przykłady innych 
płocczanek, które odznaczyły się w 1920 roku w walce o Niepodległą.

EUGENIA GRODZKA - komendantka płockich harcerek. Wraz ze swymi podopiecznymi  
tj. siostrami Mijakowskimi, Zofią Rozenkową, Zofią Schodowską, Wandą Rycharską,  
Janiną Dominikówną, Marią Ignatienko, Florentyną Cichocką, Anielą Kopanowską nosiły naboje, 
podawały wodę do picia.

MARIA SIWANOWICZÓWNA - opatrywała rannych, roznosiła amunicję i posiłki na barykadzie 
przy pl. Floriańskim i ul. Kościuszki. Zginęła w nocy 19 sierpnia 1920 roku. 

ALINA REBINDER - ta postać odznaczyła się walką o polskość w czasie II wojny światowej,  
gdy byt naszej Niepodległej po raz kolejny wystawiony był na ciężka próbę. Była nauczycielką, 
która w swoim mieszkaniu na strychu 
przy Placu Stary Rynek 20 w czasie okupa-
cji niemieckiej w Płocku prowadziła tajne 
nauczanie. Od 1940 do czerwca 1942 roku 
uczyła aż 130 dzieci, realizując program 
czterech klas szkoły powszechnej. Jako ali-
bi na wszelki wypadek, gdyby trzeba było 
się tłumaczyć w razie ewentualnych po-
dejrzeń czy „wpadki” było przygotowanie 
dzieci do I Komunii św. Na szczęście przez 
cały swój okres nauczania szkoła nie mia-
ła żadnej „wpadki”. Jak wspominają licz-
ni uczestnicy tajnej płockiej szkoły, Alina 
Rebinder była osobą o bogatej osobowości  
i życiu wewnętrznym, niezwykle szanowaną przez uczniów, kochaną i miłowaną przez wszystkie 
dzieci za swą mądrość, sprawiedliwość i odwagę. 
Koniec szkoły nastąpił wraz ze śmiercią Aliny Rebinder.

Alina Rebinder z grupą uczniów tajnego nauczania, lata 1940-42
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Obchody 100-lecia niepodległości w Szkole Podstawowej nr 17 
im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

Kotyliony dla Niepodległej
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 6 listopada 2018 r. w szkole mia-
ły miejsce warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z klas pierwszych. Celem 
warsztatów było uczczenie 100 - rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz 
kształtowanie postaw patriotycznych. Wszyscy obecni wspólnie wykonywali bia-
ło-czerwone kotyliony narodowe. Spotkanie miało szczególny charakter, bowiem 
działania „Dla Niepodległej” pozytywnie wpływały na relacje rodziców i dzieci 
- zbliżały, uczyły i bawiły. 

Wieczornica Patriotyczna „Płock i Płocczanki dla Niepodległej”  
25.10.2018 r. odbyła się w szkole Wieczornica Patriotyczna „Płock i Płocczanki  
dla Niepodległej”. Do muzycznej wędrówki przez dzieje naszego narodu zapro-
szono zaprzyjaźnione przedszkola, szkoły oraz przedstawicieli Rady Mieszkań-
ców Osiedla „Miodowa”. Uczestnicy spotkania zasiedli przy stolikach przybra-
nych w barwy narodowe. Biel i czerwień towarzyszyły również pięknej dekoracji. 
Na jej tle najmłodsi, spośród obecnych na sali, odtańczyli poloneza. Jesienny 
półmrok rozświetlił blask świec i ogniska harcerskiego. Uczniowie wystąpili  
w strojach z epok historycznych na tle wzruszającej prezentacji nawiązującej do 
polskich zrywów narodowościowych uwiecznionych na fotografiach, rycinach  
i obrazach. Swój kunszt muzyczny pokazał Kamil Dółkowski, uczeń klasy 8b, któ-
ry wykonał poloneza g - moll F. Chopina. Na tę okoliczność zostały przygotowane:  
wystawa i folder pt. „Płock i Płocczanki dla Niepodległej”. Ton pieśniom  
nadawał chór szkolny „Muzyczne Iskierki”, zapraszając zgromadzonych  
do wspólnego śpiewania.

Cześć i chwała Bohaterom!
Pod koniec września uczniowie z klas: 6 i 7 zaprezentowali społeczności szkolnej 
program upamiętniający walczących w obronie Ojczyzny w latach 1939 - 1945.
Wspominano żołnierzy z Westerplatte, obrońców spod Wizny - polskich Termo-
pil, oficerów pomordowanych w Katyniu, najmłodszych uczestników Powstania 
Warszawskiego, rotmistrza Witolda Pileckiego i wielu innych, którzy poświęcili 
swe życie, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Recytacje wzbogaciły piosen-
ki współczesnych zespołów, nawiązujących w swej twórczości do historii Polski,  
tj. Lao Che i Sabaton oraz wzruszające fragmenty filmów: „Katyń”, „Miasto 44”, 
„Niezwyciężeni”.

Dom, w którym mieszkała Alina Rebider i prowadziła tajne nauczanie w latach 1940-42
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5. Poprzez bohaterstwo do wolności w Gminie Radzanowo

Autorzy: Karolina Sepioła, Dorota Wolińska, Jagoda Przedpełska, Aleksandra Rutkowska,  
Julia Bigos, Oliwia Wołosz, Dominika Padzik, Marta Organiak, Kinga Sepioła, Olga Florczak, 
Maciej Bohdan - Drużyna Starszoharcerska Wędrowne Ptaki przy Szkole Podstawowej 
im. M. Kopernika w Radzanowie
Opiekun grupy: Jolanta Sochacka

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  
Po 123 latach zaborów - niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek  
i Polaków - nasz kraj odzyskał suwerenność. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną - jest to bo-
wiem setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety wolność ta nie była dana na 
zawsze. II wojna światowa ponownie odebrała nam suwerenność. Powojenna polityczna zawieru-
cha również nie pozwoliła nam być całkowicie wolnym państwem. Rzeczywistą władzę w Polsce 
sprawował przecież Związek Radziecki. Dopiero 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze, powo-
jenne, demokratyczne wybory a nasz kraj stał się wreszcie faktycznie wolnym państwem.
Podczas tegorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne państwo,  
którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki roz-
woju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. 
Od 1772 r. Polska stopniowo traciła swe ziemie. Na skutek dwóch rozbiorów państwo polskie  
zaczynało ulegać powolnej likwidacji, gdyż większość jego obszarów została podzielona pomiędzy  
3 mocarstwa: Austrię, Prusy i Rosję. Zwiększały się naciski i represje na ludność polską, która zna-
lazła się pod zaborami. 
Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwu. W odpowiedzi na 
przywłaszczenie większej części ziem polskich, organizacje spiskowe zaczęły planować wystąpienie 
przeciwko zaborcom. 
Polacy, poderwani do walki przez Tadeusza Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku. 
Doszło do wielu potyczek i bitew, jednak, pomimo wielu starań jakie podjęto w celu ratowania 
Rzeczpospolitej, powstanie nie zahamowało procesu zagarnięcia ziem polskich. To powstanie przy-
czyniło się do ponownego spotkania się trzech zaborców w 1795 roku. 
Doszło wtedy do podpisania kolejnego, trzeciego już porozumienia, dotyczącego rozbioru pozosta-
łych ziem polskich. Polska jako odrębne, samodzielne państwo zniknęło z mapy Europy. 
Pojawienie się na arenie politycznej nowego przywódcy, Napoleona Bonaparte, ponownie wznie-
ciło iskierki nadziei w sercach Polaków. Nasi rodacy podążali do Francji, by u boku Napoleona 
stworzyć polską armię, która miała wywalczyć wolność dla Polski. Stworzone przez Jana Dą-
browskiego Legiony Polskie stanowiły zalążek odbudowanej armii polskiej - symbolu Polski  
walecznej, niepokonanej.
Józef Wybicki na cześć legionów ułożył pieśń zatytułowaną „Mazurek Dąbrowskiego”.  
Pieśń ta towarzyszyła armii polskiej, stanowiła symbol nieugiętej woli Polaków. Stała się naszym 
hymnem narodowym.
Wybuch I wojny światowej w 1914 roku, zwrócenie się przeciwko sobie trzech partnerów - zabor-
ców, dało nowe nadzieje dla Polaków. Powołano do życia Legiony - organizację wojskową skupiają-
cą młodych, walecznych ludzi, gotowych na śmierć w imię ratowania ojczyzny. Ochoczo wyruszyli 
na wojnę marząc o tym, aby wywalczyć po ponad stu latach upragnioną wolność dla siebie i dla 
swojego kraju.
Po czterech latach wojny państwa zaborcze straciły swe polityczne znaczenie. W 1918 roku Polacy 
uzyskali szersze możliwości usamodzielnienia się na arenie politycznej Europy i ukształtowania 
własnego, niepodległego państwa. Polacy przystąpili do rozbrajania oddziałów wojsk zaborców. 
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Na wyzwolonych terenach utworzono pierwszy legalny Rząd Polski. Przerwanie wojny 11 listopa-
da 1918 roku oraz anulowanie wcześniejszych traktatów rozbiorowych to dla Polski wielka chwila. 
Naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia 
i entuzjazmu ogarnął kraj. 
Niestety nasza suwerenność nie trwała długo. 01.09.1939 r. rozpoczęła się jedna z najstraszniejszych  
w dziejach wojna i znów Polacy zostali zmuszeni do walki o swój kraj.
Po zakończeniu wojny znów przyszedł dla nas czas zniewolenia. Faktyczną władzę w Polsce zaczął 
sprawować Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich tworząc nam jedynie ułudę wolności  
w ustroju socjalistycznym.

Dopiero obalenie komunizmu w Polsce w 1989 roku i pierwsze wolne wybory zmieniły obraz  
tej ponurej rzeczywistości i Polacy zaczęli wreszcie sami decydować o losach i rozwoju swego 
państwa. Dziś Polska należy do największych światowych organizacji takich jak Unia Europejska, 
NATO, co zapewnia nam stabilność, bezpieczeństwo i stawia nas w kręgu ważnych, silnych, nieza-
leżnych i liczących się państw.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, 
ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Wydarzenia sprzed stu lat miały charakter 
wyjątkowy. Wspólnym wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecz-
nym Polacy nie tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, lecz także stworzy-
li podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę, prawodawstwo  
i oświatę, a poprzez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę czy muzykę - znaleźli 
swoje miejsce w głównym nurcie światowej kultury. Szacunek do przeszłości nie stał się obciąże-
niem, przeciwnie był podstawą do tworzenia, planowania i rozwoju nowej wolnej Ojczyzny.

Poniżej zaprezentowane są sylwetki naszych wspaniałych przodków, którym w rocznicę stulecia 
odzyskania niepodległości oddajemy hołd: żołnierzom polskim i wszystkim Polakom poległym  
na frontach wojennych, a zwłaszcza byłym mieszkańcom Gminy Radzanowo.

ALEKSANDER ROGALIŃSKI 
- major kawalerii, 

dowódca oddziału polskiego „Dzieci Warszawskie”
22.01.1863 roku podczas bitwy pod Ciółkowem oddział majora Aleksandra Rogalińskiego liczą-
cy zaledwie 100 powstańców wyposażony był zaledwie w 3 dubeltówki, kosy, piki i siekiery.  
Oddział ten walczył z dobrze uzbrojonym oddziałem rosyjskim dowodzonym przez pułkownika 
Koźlaninowa i zmusił go do odwrotu. Oto historia bitwy z udziałem Rogalińskiego:
W odpowiedzi na mającą nastąpić 25 stycznia 1863 brankę do wojsk carskich, wybuch powstania 
wyznaczono na noc z 22 na 23 stycznia. Niestety pobór do armii został przeprowadzony na ty-
dzień przed zapowiedzianym terminem, w nocy z 15 na 16 stycznia. Branka powszechna została 
też zastąpiona imienną, co skłoniło zagrożoną młodzież poborową do ucieczki z miasta i udania się  
w lasy serockie, kampinoskie i wyszogrodzkie. Ta grupa do dziś jest znana jako „Dzieci Warszaw-
skie”. Ich sytuacja była niezwykle ciężka ze względu na głód, mrozy i brak kadry dowódczej.  
Na Ziemi Wyszogrodzkiej ich obecność wywołała wielkie zaniepokojenie. Doinformowana 
szlachta słusznie postrzegała ich jako ludzi chroniących się przed poborem, natomiast włościanie  
wraz z kolonistami niemieckimi wierzyli pogłoskom rozsiewanym przez moskiewskich agen-
tów. Pogłoski te mówiły, jakoby szlachta „sprowadziła Warszawiaków celem wyrżnięcia i wy-
mordowania” mieszkańców wsi. We wioskach, przez które szli powstańcy wyczuwało się obawę  
i podejrzliwość.
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Noc spędzali w lesie, w dzień wracali do domów. Lokalna ludność niemiecka gromadziła się w celu 
obrony uzbrojona w cepy, widły i siekiery. Wysyłano do władz delegacje z prośbami o udzielenie 
pomocy i informacjami o ukrywających się konspiratorach.
Zygmunt Padlewski, wyznaczony na Naczelnika Wojennego Płockiego przez Komitet Centralny,  
powiódł „Dzieci Warszawskie” w głąb województwa. Ze względu na trudne warunki terenowe 
(trwające roztopy) oraz patrole wojsk rosyjskich powstańców podzielono na grupy. Jedna z nich, 
lepiej uzbrojona, ruszyła do Płocka drogą przez Płońsk, Górę i Ciółkowo. Sam Padlewski odłączył 
się od oddziałów by jak najszybciej znaleźć się na miejscu. 

Sytuacja w Płocku
W Płocku stacjonowały w tym czasie stosunkowo niewielkie siły: 3 roty piechoty pułku morum-
skiego, około setka kadry podoficerskiej, setka kozaków oraz załoga miejscowej komendy inwa-
lidów - około 200 osób. Do miasta docierały szczątkowe informacje o zbieraniu się powstańców  
w lasach pod Warszawą, jednak tu nikt nie spodziewał się ataku. Panowało przekonanie, że spiskowcy  
i poborowi uciekli z miasta. 
Lokalne środowiska niepodległościowe zdecydowały o wysłaniu patriotycznej młodzieży na spo-
tkanie z niedoszłymi poborowymi ze stolicy. Przed świtem, 20 stycznia, w Płocku zgromadziła się 
grupa 12 uczniów miejscowego gimnazjum (dzisiejszej „Małachowianki”), którym polecono udać 
się do lasu znajdującego się pomiędzy Ciółkowem, Dąbruskiem i Staroźrebami i oczekiwać tam na 
oddział z Warszawy. Uzbrojeni byli tylko w dwie dubeltówki, sprawiające im trudności w mar-
szu. Obawiając się aresztowania obrali drogę na przełaj, trzymając się lasów i dopiero po południu 
dotarli do karczmy w Ciółkowie, gdzie otrzymawszy posiłek od właściciela - Piegata, ruszyli do 
Cieszewa na nocleg. W środę 21 stycznia po obiedzie ruszyli w stronę Dąbruska. Po drodze niejaki 
Bogusławski darował im kolejną sztukę broni. Uczniowie skierowali się do Ciółkowa, a ich uzbro-
jenie powiększyło się o kolejną dubeltówkę otrzymaną od lokalnego mieszkańca - Ujazdowskiego. 
Do grupy dołączył także lokaj z Ciółkowa - Florian Lewandowski. W dzień ustalony na rozpoczęcie 
powstania (22 stycznia) przed świtem zjedli śniadanie i wczesny obiad w Ciółkowie, następnie ru-
szyli na poszukiwania oddziału „Dzieci Warszawskich”.
Gen. Mangden, zastępujący naczelnika wojskowego okręgu w Płocku - gen. Semekę, zdecydował 
o potrzebie wykonania zwiadu i dodatkowo rozproszył miejską załogę, wysyłając siły z Płocka  
do Wyszogrodu, Płońska, Bielska i wsi Seceny. Po wyjściu tych kolumn z miasta dotarły kolejne 
informacje od szpiega Budancowa: w okolicach Ciółkowa formował się oddział powstańczy. Wysła-
no w tym kierunku kompanię pułku muromskiego pod dowództwem płk. Kozlaninowa. Dowódca 
otrzymał rozkaz, żeby brać powstańców żywcem, nie używać karabinów, a najlepiej w ogóle ich  
nie zabijać.
Kozlaninow natknął się na płockich uczniów pod dowództwem Święcickiego z Nowej Wsi, kieru-
jących się w stronę lasu pod Ciółkowem. Mimo przeprowadzonego odwrotu w stronę Ślepkowa, 
zostali zauważeni i wysłano za nimi pościg 10 kozaków. Kolejnych 10 skierowano do przeszuka-
nia Ciółkowa, a piechotę dowódca poprowadził w kierunku Staroźreb. W czasie tej drogi otrzymał  
informację, że w kierunku na Dąbrusk znajduje się oddział powstańczy z Warszawy. Poprowa-
dził wojsko na przełaj przez brzezinkę staroźrebską, skręcając naprzeciw folwarku Opatówiec.  
Pod Dąbruskiem natrafił na ok. 100-osobowy oddział „Warszawskich Dzieci” pod dowództwem 
Rogalińskiego - byłego austriackiego oficera huzarów, oficera wojsk Garibaldiego, instruktora  
w polskiej szkole wojskowej we Włoszech w latach 1861-62.

Bitwa pod Ciółkowem
Oddział spożywał obiad na dziedzińcu dworskim. Ich uzbrojenie przedstawiało się mizernie.  
Powstańcy posiadali tylko 2 strzelby, 30 kos, większość miała tylko kije, topory, siekiery. Rogaliń-
ki widząc zagrożenie i będąc świadomym swojej niekorzystnej pozycji, zaczął cofać się przez las 
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i pole w stronę Płocka. Minął w dużej odległości Zagrobę i zatrzymał się blisko Ciółkowa przy-
gotowując atak. Rosjanie myśląc, że powstańcy się poddają, podeszli pod Ciółkowo rozciągając 
nadmiernie łańcuch żołnierzy. Kozlaninow przemówił do powstańców, zachęcając do rozejścia się.  
Obiecał zebranym, że tylko najbardziej winni zostaną wysłani do Rosji i to zaledwie na 2 miesiące.
Po przemówieniu nieoczekiwanie padł sygnał do ataku. Rogaliński celnym strzałem z fuzji zwalił 
z konia rosyjskiego dowódcę. Celny ogień i frontalny atak rozbił oddział rosyjski, który w panice 
rzucił się do ucieczki. Rozpoczęła się rzeź, moskale zostali rozniesieni kosami.
Podczas tej potyczki Kozlaninow zginął, jednak istnieje kilka sprzecznych relacji opisujących jego 
śmierć. Najpewniej zginął od strzału polskiego dowódcy - Rogalińskiego. Inna wersja mówi, że do-
wódcę miał zabić syn rzeźnika z Warszawy uderzeniem topora w tył głowy. Kolejne opisują ścięcie 
jego głowy kosą lub uderzenie siekierą.
Oddział rosyjski poniósł ogromne straty: 43 żołnierzy poległo, 17 odniosło rany, ocalało tylko 18.  
Podaje się też liczbę 70 zabitych żołnierzy. Rannych odtransportowano furmankami do Drobina. 
Straty powstańców były minimalne: tylko 3 rannych, w tym Rogaliński, który stracił oko. Zdobyto 
40 karabinów. Rogaliński był zmuszony opuścić oddział, a następnie udał się na emigrację. 
Reszta oddziału rosyjskiego w popłochu udała się do Bielska, gdzie stacjonowała inna kolumna 
rosyjska wysłana z Płocka. Tam moskale naładowali broń ostrą amunicją.
W tym czasie Zygmunt Padlewski był w drodze do Płocka. W Płońsku zmienił konie i po połu-
dniu 22 stycznia dojechał do Góry. Tu z powodu dużego ruchu podróżnych wszystkie konie były  
w rozjeździe. Po zasięgnięciu rady u miejscowego karczmarza udał się pieszo w stronę Staroźreb, 
lecz po drodze spotkał miejscowego włościanina jadącego wozem i wynajął go na dalszą drogę do 
Płocka. W okolicach Opatówca, Padlewski dowiedział się od nieznajomego podróżnego, że godzinę 
wcześniej pod Ciółkowem miała miejsce potyczka. Ponoć padły tam liczne strzały, a po wygranej 
powstańców, niedobitki moskali grasują w Ciółkowie i Woźnikach, gdzie kozacy aresztowali księ-
dza i kilka innych osób. Padlewski zrezygnował z dalszej drogi w obawie przed aresztowaniem 
oraz z powodu woźnicy, który odmówił kontynuowania podróży. Ruszył sam, pieszo w kierun-
ku Płocka, jednak nie dotarł tam. Istnieje relacja mówiąca o tym, że odwiedził zwycięski oddział,  
ale nie objął nad nim komendy. 

Równolegle z tymi wydarzeniami trwały zmagania płockich uczniów z pościgiem dziesięciu koza-
ków wysłanych przez Kozlaninowa. Młodzież utrzymywała ich w bezpiecznej odległości poprzez 
salwy z broni palnej. Po zmroku schronienie dał im pobliski las, przez który dotarli do lokalnego fol-
warku i po ukryciu broni spędzili tam noc, dzieląc swoją grupę pomiędzy stodołę i lodownię. Rano, 
23 stycznia, zostali pojmani przez tych samych kozaków, wiozących na wozach kilku jeńców, mię-
dzy innymi księdza z Woźnik - Wojciecha Bazimierskiego i szlachcica Przedpełskiego z Przedpełc, 
który miał na sobie buty po zabitym pułkowniku Kozlaninie. Niektóre źródła podają, że pomiędzy 
jeńcami znajdował się również sam Padlewski, który jednak w drodze do Płocka zeskoczył z wozu  
i ukrył się w lesie. Pojmanych uczniów odstawiono do Płocka, gdzie odbył się sąd wojskowy skazu-
jąc ich na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok miał zatwierdzić sąd w Warszawie, ale w rezulta-
cie wykonano go tylko na dwóch jeńcach. Dla reszty z nich sąd został powtórzony, a końcowe kary 
były o wiele łagodniejsze. 

Pochówek rosyjskiego dowódcy nastąpił ponoć zaraz po bitwie pod Ciółkowem, na niewielkim 
wzniesieniu w okolicy miejsca śmierci. Niestety dziś nie wiadomo gdzie znajdował się ten wzgórek. 
Dalsze losy „Dzieci Warszawskich” również są nieznane. Oddział nie pojawił się w Płocku w nocy 
z 22 na 23 stycznia. Możliwe, że pozbawiony dowódcy na obcym terenie natknął się na kolumnę 
rosyjską z Bielska i został doszczętnie rozbity.
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STANISŁAW CICHOWICZ
starszy sierżant w wojskach lądowych 

Stanisław Cichowicz - urodził się w Rembertowie 15.06 1915 r. 
Działacz Armii Krajowej w Czerniewie. Prześladowany, ukrywał się po wojnie do 1957 r. 
Zmarł 04.07.1999 r.

Fragment listu:
„Cichowicz Stanisław, wieś Czerniewo, poczta Radzanowo, woj. Płock.
Rok 1939 zastał mnie w pełnieniu służby czynnej.
Warszawa - Cytadela - 21 Warszawski Pułk Piechoty.
1 wrzesień - Pułk - maszeruję piechotą pod Mławę.
Dywizja nasza rozbita przez oddziały niemieckie. W wielkim nieładzie i rozbiciu, oddziały pojedyncze wy-
cofują się w kierunku Warszawy. Nie dotarłszy do Warszawy, niektóre oddziały (ja do nich się przyłączy-
łem), skierowały się w kierunku Rumuni, a to dlatego gdyż nie chcieliśmy się dostać do niewoli niemieckiej.  
Niestety zmagania nasze atakowane samolotami, piechotą bez żadnych pojazdów mechanicznych, bardzo po-
woli się posuwały.
Pod Chełmem natchnęliśmy się na większe oddziały niemieckie, które drogę nam zamknęły.  
Kilku oficerów polskich zorganizowawszy grupę 1 Dywizji postanowiło przedrzeć się i nie po-
zwolić zepchnąć się z obranego kierunku. Niestety żołnierz polski uzbrojony w zwykły karabi-
nek nie wytrzymał natarcia broni maszynowej, dużo naszych żołnierzy padło. Ja po zatrzymaniu się  
pod drzewem i oddaniu strzału leżąc, poczułem, że zostałem trafiony w lewą rękę, kula poszła przez kość  
i karabin musiałem zostawić pod drzewem. Następnie pod silnym obstrzałem, stale padając na ziemię rozpo-
cząłem wycofywanie własne do punktu bezpiecznego. Plan mi się udał. Zostałem ułożony na chłopskim wozie 
i rozpoczął się transport do Lublina do Szpitala P.C.K. Tu w wielkim gmachu gimnazjum umieszczono ran-
nych z pola bitewnego. Niestety brak lekarzy spowodował, że przez tydzień 1 lekarz jaki był na miejscu tylko 
opatrunki wypełniał. U mnie po tygodniu opuchlizna u ręki weszła na palce u ręki, i lekarz mi oznajmił iż rękę 
musi amputować gdyż teraz opuchlizna będzie szła w górę ręki, i śmierć mi szybką zapowiadał. Na operację tą 
musiałem się szybko zgodzić.
Opatrzność Boża pokierowała inaczej. Po lekarzu na salę przybył ksiądz z projektem spowie-
dzi św. Ja szybko się zgodziłem. Następnie za kilka godzin przybyli lekarze polscy którzy przez 
Niemców byli z innego polskiego szpitala przeniesieni do nas, gdyż ten szpital Niemcy zabra-
li dla swoich rannych. Polscy lekarze po zbadaniu mojej ręki postanowili ratować rękę. Na drewnia-
nych deszczółkach umocowana sztywno ręka przez okres 1 miesiąca musiała być na stałe, i musiałem się 
z nią borykać. Teraz otwartymi dwoma ranami zaczęła się obficie ropa wydostawać. A ja otrzeźwiałem  
do życia. Po tygodniu lekarz obandażował i uniósł łokieć ręki do góry, kość już chwyciła.
Ranny byłem 20 września, a 4 grudnia ze szpitala odjeżdżałem do domu. Odjeżdżając, pewien ofi-
cer wojska polskiego poinformował mnie, że organizuje oddziały podziemne wojska polskiego  
i ode mnie odebrawszy przysięgę do tej organizacji zaciągnął.
Ja przybywszy do domu, nawiązałem kontakt z organizowaną u nas miejscową organizacją  
podziemną A.K. Nadmieniam że w naszej wsi były także organizowane oddziały A.L.
Ja zostałem przydzielony do pracy jako łącznik wsi Wiciejewo - Czerniewo - Staroźreby.
Po wyzwoleniu mając na ręku legitymację z 21 Warszawskiego Pułku Piechoty oraz ze szpitala  
wypis. Dwa te dokumenty wystarczyły na Komisji Inwalidzkiej do przyznania mi renty inwalidzkiej którą 
zaraz otrzymywałem. Otrzymałem 49% utraty zdrowia. 
Jak już zaznaczyłem w naszej wsi były organizowane także oddziały A.L. Wywiad był bardzo szczegółowy. 
Funkcjonariusz U.B. z Płocka przyjechał do mnie, ja byłem już żonaty, 1 dziecko, przy moim ojcu pracowałem. 
Zażądał ode mnie wskazówek o działalności naszych oddziałów które w terenie pracowały. Ja będąc pomiędzy 
młotem a kowadłem będąc przecież także związany przysięgą, zdecydowałem się pozostawić rodzinę moją przy 
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LIST ARCHIWALNY
(6 stron)

starym ojcu, który zmuszony był gospodarstwo rejen-
talnie opłaconej już uprzednio mojej siostrze przeka-
zać. Żona moja wróciła do swojej rodziny z dzieckiem,  
a ja poszedłem do oddziałów A.K. Decyzja moja  
była słuszna. 
Zadaniem naszym między innymi było likwidowanie 
na miejscu donosicieli. Oddział nasz kontrolował odci-
nek Dobrzyń - Sierpc.
W międzyczasie gdy chodziłem w oddziale A.K. przy-
szło wezwanie na drugą komisję inwalidzką. Zawia-
domienie nie doszło do mych rąk - za pewien okres 
czasu przysłano decyzje obniżającą mi procent utraty 
zdrowia z 49 na 30. Rentę przestano przesyłać. Stan 
ten trwał mimo moich protestów nawet do Warszawy  
do roku 1980. Wtedy zwróciłem się do Związku Inwa-
lidów Wojennych w Płocku. Otrzymałem od nich adres  
do Warszawy ul. Senatorska 8 i tam odnalazłem wszystkie moje złożone papiery. Papiery te zostały przesłane 
do Płocka i tu na komisji przyznano mi 3 grupę utraty zdrowia. Pamiętam tylko jedno, iż będąc w oddziałach 
A.K. przez okres 2 lat bezprawnie pozbawiono mnie przez 32 lata renty inwalidzkiej.
Do domu wróciłem decyzją wydanej amnestii. 
Na wsi wówczas Oddziały N.S.Z. się pokazywały pod dowództwem „Cacko” (pseudonim). Zmuszony byłem 
kilkakrotnie stacjonować ich u siebie. Gdy następnie oddział ten został zlikwidowany Oddziały U.B. zaczęły 
aresztowania po wsi gdzie oddziały te były stacjonowane. Ja się ukryłem, a gdy przybyto po mnie, rozpoczął 
się dla mnie okres ukrywania i trwał 21/2 roku. Po kilka lat więzienia otrzymali wszyscy którzy dawali pomoc 
oddziałowi N.S.Z.
Ja ukrywałem się po całej Polsce. Wreszcie ktoś z U.B. powiadomił, że przebywam w Częstochowie...”.

Marianna i Stanisław Cichowicz
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MARIANNA ZIEMKIEWICZ
- łączniczka Armii Krajowej, działała w Czerniewie

Opowiedziane przez Mariannę Ziemkiewicz: 
„Urodziłam się 9 września 1926 roku w Czerniewie. Szkołę podstawową, sześcioklasową ukończyłam  
w 1939 roku. 
Wojna rozpoczęła się 1 września, ja wtedy miałam 13 lat. W tym czasie w naszym rejonie zawiąza-
ła się Armia Krajowa, która działała na naszym terenie. Po kilkukrotnym zakwaterowaniu się party-
zantki tj. we wrześniu 1943 roku cała rodzina złożyła przysięgę, ja miałam pseudonim „Krystyna”.  
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Po krótkim czasie pobudowano kryjówkę, w której przetrzymywano 
broń, amunicję oraz inne przedmioty służące do obrony m. in. notatki 
i maszyny do pisania. 

Podczas przebywania osób ze sztabu dostawałam od nich  
notatki, które doręczałam do oddziału AK znajdującego się  
w odległości 2 kilometrów. Ilość osób ukrywających się u nas zma-
lała, ponieważ przeważnie przebywał pan Nowak [por. Jan No-
wak, ostatni komendant okręgu płockiego AK - przyp. PsH],  
tak było do końca wojny (do stycznia 1945 roku). 

Po zakończeniu wojny zaczęły się prześladowania przez funkcjona-
riuszy UB [Urzędu Bezpieczeństwa, organizacji w PRL zajmują-
cej się tępieniem podziemia antykomunistycznego - przyp. PsH],  
którzy przeprowadzali rewizję aresztując brata, a ja z ojcem zosta-
łam zmuszona do stawiania się na zeznania co drugi dzień. Po trzech  
przeprowadzonych rewizjach nie znaleziono nic, więc brat został 
zwolniony, a ja przestałam się meldować. Ponadto z obawy przed 
prześladowaniami UB brat opuścił dom, ja natomiast pozostałam przy 
rodzicach. 

W 1948 roku wyszłam za mąż, a po 12-tu latach zostałam wdową  
z trojgiem małych dzieci. Pozostając sama z dziećmi w 1981 roku  
z powodu utraty zdrowia przeszłam na rentę inwalidzką, którą otrzy-
muję w niewielkiej ilości do dzisiejszego dnia.
Marianna Ziemkiewicz”.

Drużyna Starszoharcerska Wędrowne Ptaki aktywnie uczestniczy w Gminnych 
Obchodach 100 - lecia odzyskania niepodległości. Wspólnie ze strażakami zor-
ganizowali apel w 74 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, objęli uroczy-
stą wartę w czasie odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej przy szkole w Radzanowie  
w dniu 1 września 2018 r. W ramach konkursu „Bohaterowie Niepodległej” przy-
gotowali spektakl słowno-muzyczny pn. „Poprzez Bohaterstwo do Wolności  
w Gminie Radzanowo”, co pozwoliło bliżej poznać sylwetki bohaterów - miesz-
kańców gminy Radzanowo, którzy swym czynem, nieugiętą wolą walki i najwięk-
szym poświęceniem dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej. 
Na podstawie opowiadań przygotowali apel poległych i przeprowadzili go przy-
wołując postaci bohaterów. Słowa apelu, są wyrazem ich pamięci i wdzięczno-
ści każdemu polskiemu żołnierzowi, księżom, nauczycielom, działaczom, którzy 
przyczynili się do zwycięstwa i oddali swe życie za wolność ojczyzny. 
Spektakl został zaprezentowany przedszkolakom z Płocka oraz Radzanowa.
Wszyscy harcerze łącznie mówią, że: Narodowe Święto Niepodległości to dla nas jedno 
z najważniejszych świąt państwowych. Każdego roku uczestniczymy we Mszy św. w Ra-
dzanowie, gdzie na zaproszenie Proboszcza już od 7 lat podczas mszy prezentujemy krótki 
program artystyczny. Tak też było w tym roku.

Marianna Ziemkiewicz, rok 1962

Marianna Ziemkiewicz, rok 1995
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6. Chwała Bohaterom! Wszystkim Mieszkańcom Gminy Radzanowo  
- niewinnym ofiarom wojny, przemocy i prześladowań,  
którzy zginęły podczas działań wojennych w obronie Polski

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie
Opiekun grupy: Jolanta Sochacka

PIOTR PEŁKA
major piechoty

Major Piotr Pełka - urodził się 1 lutego 1896 roku w Stróżewku - pow. płocki w rodzinie Antoniego 
i Józefy z Chmurzyńskich. 
Absolwent Gimnazjum Męskiego w Płocku.
Członek organizacji „Strzelec” i Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Od 1917 w Polnische Wehrmacht. W 1919 ukończył 
Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. 
Brał udział w rozbrajaniu Niemców. Następnie skierowany 
został do 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, na stanowisko 
dowódcy kompanii w Grodzieńskim Pułku Strzelców. 
Żonaty z Antoniną Heykówną, miał synów Lecha i Jerzego.
Uczestnik Bitwy Warszawskiej (1920 r.).  

W okresie międzywojennym do 1925 służył w 81 pułku pie-
choty, następnie w Korpusie Kadetów Nr 2 jako instruktor. 
W 1928 awansował do stopnia kapitana. Od 1931 służył  
Ojczyźnie w 23 pułku piechoty. W 1934 przeniesiony zo-
stał na stanowisko zastępcy kierownika referatu ochrony  
w Samodzielnym Referacie Informacyjnym DOK II. 
W 1939 wzięty został do niewoli przez Sowietów,  
osadzony w Kozielsku. Zamordowany wiosną 1940 r.  
w Lesie Katyńskim. 
Figuruje na liście wywózkowej nr 036/4 z 16.04.1940 r.,  
poz. 16. 

Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl. oraz Krzyżem Walecznych.
5 października 2007 Minister Obrony Narodowej awansował go pośmiertnie do stopnia podpuł-
kownika. Awans został ogłoszony 9 listopada 2007 r. w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń 
Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć Bohaterów”. 

27 października 2010 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jagiełły posadzono 21 dębów,  
upamiętniających wychowanków i absolwentów „Jagiellonki” z lat 1912-1930, którzy zginęli  
w Katyniu i Charkowie zamordowani przez NKWD.
Warto zaznaczyć, że wśród 21 żołnierzy jest major Piotr Pełka. Jego drzewo posadziła wnuczka,  
Elżbieta Pełka: - Pamiętam, jak bardzo w mojej rodzinie pielęgnowano pamięć o zbrod-
ni katyńskiej. Legenda tych ludzi żyła, a wartości przechodziły z pokolenia na pokolenie  
- powiedziała wówczas. 
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KS. JÓZEF OGRODOWICZ 
(1905-1941) proboszcz w Radzanowie koło Płocka,

zamordowany w Działdowie
Urodził się 9 października 1905 roku we wsi Topiąca w parafii Łukomie, gdzie rodzice Adam  
i Wiktoria z Dobieszów mieli gospodarstwo rolne. Szkołę powszechną ukończył w Mierzęcinie,  
a w 1918 roku wstąpił do gimnazjum w Sierpcu, skąd przeniósł się do Liceum Diecezjalnego  
w Płocku, a po jego ukończeniu zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego. Ukończył 
je, przyjmując 14 czerwca 1931 roku w katedrze płockiej,  
z rąk A. Nowowiejskiego, święcenia kapłańskie.
Z natury był człowiekiem melancholijnym, powolnym, nie-
co nieśmiałym, delikatnym w obcowaniu. Ze względu na 
miły wygląd zewnętrzny i wymienione cechy koledzy do-
brodusznie nazywali go „panienką” lub „słodkim Józiem”. 
Pierwszą jego placówką w pracy kapłańskiej był wikariat 
w Parafii Farnej w Płocku, łącznie z prefekturą w Żeńskiej 
Szkole Powszechnej w Płocku. Pracował tu przez trzy lata. 
Z Fary przeszedł na wikariat w Katedrze, pozostając nadal 
prefektem. W sierpniu 1936 roku otrzymał nominację na 
prefekta w Dobrzyniu nad Drwęcą i pracował tam dwa lata.
Od sierpnia 1938 roku sprawował funkcję proboszcza w Ra-
dzanowie koło Płocka. Był duszpasterzem, gorliwym i za-
pobiegliwym. Wyremontował plebanię, uporządkował za-
chwaszczony cmentarz grzebalny, gromadził fundusze na 
malowanie kościoła. Jako duszpasterz, wprowadził i upo-
wszechnił spowiedź pierwszopiątkową, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży. 
W Radzanowie zastała go wojna w 1939 roku. Dokąd było można, starał się normalnie duszpaste-
rzować, sądząc, że jakoś uda mu się przetrzymać okupację. W ostatnich chwilach przed areszto-
waniem tak pisał jego sąsiad z Woźnik, ks. Wincenty Walendziak: „Był to poniedziałek. W niedzielę  
9 marca wysłałem do niego karteczkę, aby przybył do mnie po południu w celu omówienia groź-
nej sytuacji. Odpowiedział mi na to, że z plebanii nie myśli się usunąć, zdaje się na wolę Bożą. 
Zdaje się, że nie wierzył do końca w możliwość aresztowania. Żandarmi bowiem zastali go przy 
towarzyskiej pogawędce na plebanii z miejscowym nauczycielstwem. Może na to stanowisko ks. Ogro-
dowicza wpłynęła nasza ostatnia rozmowa z ks. Biskupem Leonem Wetmańskim (biskup pomocniczy 
płocki w latach 1928-1941, błogosławiony Kościoła katolickiego), który odwiedził nas w ostatni ponie-
działek przed aresztowaniem, tj. 3 marca. W każdym razie wiadomość ta pokrzepiła nas obu na duchu  
i gdy w kilka dni po tym nadeszła wiadomość o aresztowaniu biskupów i księży w powiecie płoc-
kim, nie chcieliśmy temu dać wiary. Przypuszczaliśmy, że w najgorszym razie, chodzi tu nie  
o deportację do obozów, lecz o przesiedlenie wraz z ludnością cywilną do Generalnej Guberni.  
W tym bowiem czasie wiele osób tam przesiedlono. Być może ks. Ogrodowicz na skutek tej rozmowy pozostał 
na miejscu”.
Aresztowany został 10 marca 1941 roku wraz z właścicielem majątku Radzanów, hrabią Hołyńskim 
i dziedzicem ze Ślepkowa - Jaźwińskim. Z Płocka został przewieziony do obozu w Działdowie, 
gdzie - jak podała kartoteka Gestapo - zachorował na tyfus plamisty i zmarł 18 września 1941 roku. 
Miał wówczas 36 lat. 
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KS. LONGIN WIŚNIEWSKI 
Kapelan Wojsk Polskich w Dubnie

Ks. Wiśniewski Longin - był administratorem kościoła w Woźnikach. 
Zamordowany w Lasach Brwileńskich koło Płocka.

Urodził się 6 VII 1893 r. w Łętowie koło Płocka w średnio zamożnej rodzinie. Po ukończeniu szko-
ły elementarnej zgłosił się do Progimnazjum Topolińskiego w Płocku, a potem do Seminarium 
Duchownego, które ukończył, przyjmując w 1920 r. święcenia kapłańskie. W czasie studiów miał 
kłopoty z przyswojeniem wyznaczonego materiału, jak również z opanowaniem swojej gwał-
townej i wybuchowej natury. Nieopanowany sangwinik, nie mógł przez dłuższy czas ułożyć so-
bie współpracy z proboszczami, dlatego wędrował po wikariatach w Ciechanowie, Dzierzgowie, 
Różanie i Pniewie. W 1927 r. został oddany do dyspozycji Biskupa Polowego, co było posunię-
ciem trafnym. Tu bowiem odnalazł się, przystępując z zapałem do organizowania kaplicy woj-
skowej w Dubnie. Nawiązał także życzliwy kontakt ze swoimi przełożonymi i korpusem oficer-
skim. Jego koledzy - księża, patrząc na ks. Longina, zadowoleni byli z jego kapłańskiej postawy, 
bowiem dobrze reprezentował w wojsku diecezję płocką. Był lubiany przez żołnierzy, szanowa-
ny przez korpus oficerski, ceniony przez Kurię Polową jako 
gorliwy, roztropny duszpasterz wojskowy. Myślał o budowie  
kościoła garnizonowego w Dubnie, gromadząc fundusze i mate-
riały. W uznaniu zasług otrzymał nominację na stopień majora. 
We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której 
wkrótce się wydostał i ukrywał u swoich rodziców w Łętowie.  
Tu został oskarżony przez jednego z mieszkańców,  
że przetrzymuje mundur polski i broń. Spowodowało to rewi-
zję, aresztowanie i osadzenie w więzieniu w Płocku. Po niedłu-
gim czasie został uwolniony. Przez jakiś czas w 1941 r. mieszkał  
u swego kolegi proboszcza w Kępie Polskiej. W lipcu 1942 r. 
otrzymał w administrację parafię Woźniki. Po uzyskaniu zezwo-
lenia od władz niemieckich świadczył posługi duszpasterskie  
w 11 parafiach. 
W obawie, aby nie pozbawić wiernych opieki kapłańskiej, unikał 
wszelkich zadrażnień z żandarmami. Zawsze pogodny, optymi-
stycznie nastawiony przyciągał ludzi do siebie. Zorganizował 
szeroką pomoc dla rodzin, których ojcowie byli wywiezieni lub 
aresztowani, pomagał także żołnierzom, wysyłając paczki do obozów jenieckich. W Woźnikach pra-
cował 2 lata. Stosunkowo spokojne życie zmąciły zdarzenia, jakie miały miejsce 28 VII 1944 r. Wtedy 
to przez Woźniki przejeżdżali Ukraińcy z armii gen. Własowa. W miejscowej kuźni ks. Wiśniewski 
rozmawiał z jednym z Ukraińców, wyrażając się o nich niepochlebnie. Spowodowało to po trzech 
dniach, tj. 31 VII 1944 r., aresztowanie przez płockie Gestapo. Razem z księdzem zabrano także ko-
wala i osadzono w piwnicach Gestapo w Płocku. Po przesłuchaniach i torturach ks. Wiśniewski zo-
stał odesłany do miejscowego więzienia i skierowany do pracy. Tam, podstawionemu przez Niem-
ców konfidentowi, niejakiemu Moraczewskiemu z Małej Wsi, który rzekomo wychodził z więzienia, 
zwierzył się, aby udał się na plebanię w Woźnikach i zniszczył zeszyty z wykazem nazwisk i rodzin, 
które korzystały z pomocy charytatywnej. Moraczewski powiadomił o tym Gestapo, które przepro-
wadziło rewizję na plebanii, a ks. Wiśniewskiego okrutnie skatowano, zmuszając, aby przyznał się 
do przynależności do organizacji konspiracyjnej. Ze współwięźniami w celach szpitalnych nawiązał 
serdeczny kontakt, przewodnicząc codziennym modlitwom, a wieczorem odmawiał z nimi różaniec,  
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jeden dziesiątek za Ojczyznę, drugi za Kościół, trzeci za rodziny uwięzionych, czwarty za wszyst-
kich uwięzionych, piaty w intencji każdego ze współtowarzyszy kolejno. Po wyzdrowieniu w dniu 
28 X 1944 r. wywieziony został transportem do Dachau. Przez 6 dni pociąg stał na stacji w Toruniu, 
potem pojechał do Działdowa. Po 10 dniach pobytu w Działdowie ponownie skierowany został 
do więzienia w Płocku. Przebywał tu do 18 I 1945 r., kiedy to wraz z 217 innymi więźniami został 
wywieziony w Lasy Brwileńskie koło Płocka i tam rozstrzelany. W marcu 1945 r. przy ekshuma-
cji zwłok po różańcu i kożuszku rozpoznano ks. Wiśniewskiego. 11 marca przewieziono zwłoki  
do Woźnik, a 13 odbył się pogrzeb. Spoczął na miejscowym cmentarzu.

CZESŁAW KOZŁOWSKI - urodził się w miejscowości Kostrogaj w 1911 r. Żołnierz Armii Kra-
jowej. Za działalność trafił do więzienia, wywieziony do nazistowskiego obozu koncentracyjnego  
Stutthof. Zmarł w 1983 r.

PIOTR PACH - urodził się w miejscowości Boryszewo w 1914 r. Brał udział w obronie Warszawy.

ADAM PANKOWSKI I WACŁAW PANKOWSKI - bracia z Boryszewa, Żołnierze Armii Krajowej, 
wywiezieni do obozu koncentracyjnego Stutthof.

CZESŁAW LEWANDOWSKI - urodził się w miejscowości Rogo-
zino w 1893 r. Działacz Armii Krajowej. Aresztowany w 1943 r.,  
wywieziony do obozu koncentracyjnego Stutthof.

ELŻBIETA KOZANECKA PS. BASIA - łączniczka 11. Grupy  
Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, poległa w miejscowości 
Gałki w obławie Urzędu Bezpieczeństwa.

HALINA ZACHARSKA - uczestniczka Powstania Warszawskiego 
wywodząca się z Radzanowa.

TADEUSZ HALICKI - dyrektor szkoły w Ciółkówku - od 1933  
do wybuchu II wojny światowej. Aresztowany przez hitlerowców, 
został zamordowany w obozie Mathaussen Gusen.

JAN I STEFANIA CHOCHOŁ - te postacie na zawsze zostaną w pamięci radzanowskiej oświaty. 
Jan był nauczycielem w szkole w Radzanowie, a Stefania prowadziła tajne nauczanie w pobliskim 
Begnie w domu państwa Idźkowskich. Jan Chochoł w pierwszych dniach II wojny światowej został 
wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął.

KSIĄDZ JÓZEF LATARSKI - urodził się w 1905 roku we wsi Boryszewo Stare gdzie rodzice 
mieli gospodarstwo rolne. Po skończeniu Szkoły Powszechnej w Rogozinie w 1916 roku, zapisał 
się do Gimnazjum im. Jagiełły w Płocku następnie zdecydował się na wstąpienie do Seminarium  
Duchownego. Już jako ksiądz w parafii w Obrytem zdobył sobie szacunek i uznanie swoją gorliwą 
pracą, szczególnie wśród młodzieży. Na tym stanowisku zastała go wojna. Został aresztowany już 
9 września 1939 roku, wraz z innymi księżmi został wywieziony do Hohenbruch pod Królewcem, 
a stamtąd w połowie marca 1940 roku skierowany do obozu w Działdowie. Gdzie i kiedy zmarł,  
do tej pory nie udało się ustalić. Prawdopodobnie zmarł wiosną 1940 roku. Miał wówczas 35 lat. 

Elżbieta Kozanecka ps. Basia
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ANTONII ZALEWSKI - urodził się w Boryszewie w 1878 r., rolnik, udzielający się również aktyw-
nie jako działacz polityczny i społeczny. Wójt Gminy Rogozino. Jego aktywność społeczną potwier-
dza fakt, że w pierwszych wyborach po odzyskaniu niepodległości do Sejmu Niepodległej Rzeczy-
pospolitej (Sejm Ustawodawczy 1919-1922) został wybrany posłem. Zasiadał w klubie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego - Wyzwolenie. W archiwum sejmu znajdujemy jego interpelacje i wnioski 
np. wniosek dotyczący przyśpieszenia budów pierwszej linii kolejowej z Kutna do Płocka. Był nie-
przeciętnym człowiekiem, znanym szeroko nie tylko w powiecie płockim. Wokół niego gromadziła 
się elita późniejszych działaczy społecznych z Rogozina i Boryszewa. 

WŁADYSŁAW PACH - urodził się w 1910 r. w Bo-
ryszewie, geodeta. Jako kurier w strukturach AK  
przenosił meldunki i rozkazy z Warszawy na teren  
Generalnej Guberni.

IGNACY PAWLAK - urodził się w 1896 r. w Ro-
gozinie. We wspomnieniach rodziny i okolicz-
nych mieszkańców zachował się jako bardzo dobry  
rolnik i sadownik, a jego gospodarstwo należało  
do wzorcowych. Wraz z Janem Zielińskim był współ-
założycielem Kółka Rolniczego w Rogozinie. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego aktywnie działał 
społecznie i politycznie. O jego pozycji świadczył fakt,  
iż był członkiem Rady Powiatu. Warto podkreślić też 
jego wkład w rozbudowę szkoły w Rogozinie, wybrano 
go na przewodniczącego Komitetu Rozbudowy. Władysław Pach

Antoni Zalewski (trzeci od prawej)
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Po wybuchu II wojny światowej, gdy w Rogozinie pojawili się Niemcy, został wraz z rodziną  
wysiedlony ze swojego gospodarstwa, zamieszkał w Stróżewku. Przez cały czas trwania okupacji 
aktywnie działał w Armii Krajowej. W 1944 r., został aresztowany przez okupanta, był torturowany 
przez Gestapo, po 3 miesiącach trafił do obozu koncentracyjnego. Do Rogozina powrócił w maju 
1945 roku. Zmarł w 1950 r. 

CHWAŁA BOHATEROM!

Obchody 100-lecia niepodległości w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie

Na terenie szkoły odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 100-lecie Odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami zebrali się 
na hali sportowej, aby w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewać 
cztery zwrotki hymnu państwowego. Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego  
z każdej klasy złożyli również kwiaty przed tablicą upamiętniającą bohaterów 
walki o wolność i zapalili znicz. 

W dniu 11 listopada 2018 r. Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości w Ra-
dzanowie rozpoczęto od Mszy św. w intencji Ojczyzny, następnie złożono kwiaty 
w hołdzie lokalnym bohaterom walk narodowo-wyzwoleńczych i zdeponowano 
kapsuły czasu dla potomków żyjących w 2118 roku. W Centrum Kultury i Sportu 
w Radzanowie odbył się koncert z udziałem dzieci i młodzieży z placówek oswia-
towych z Radzanowa oraz Chóru „Złota Jesień”.
Na zakończenie przedstawiono film o przedszkolakach poszukujących znaczenia 
słowa „NIEPODLEGŁOŚĆ”, złożono również życzenia dla Niepodległej. 
W ten właśnie sposób, z dumą i radością społeczność gminy Radzanowo święto-
wała niepodległość naszej Ojczyzny.

Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą bohaterów walk narodowo - wyzwoleńczych
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7. Niezłomni w drodze do Niepodległości - Włodzimierz Garbolewski  
pierwszy w odrodzonej Polsce starosta sochaczewski

Autorzy: Julia Bednarska, Oliwia Fabiniak, Patrycja Janiak, Aleksandra Januszewska,  
Zofia Kawecka, Antonina Kujawa, Joanna Orzechowska, Andżelika Oziemblewska, Anna Piecka, 
Maja Podgórska, Nikola Rześna, Michalina Stobnicka, Wiktoria Wołek - grupa „Stokrotki"  
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego 
Opiekunowie grupy: Zofia Wawrzyńczak, Małgorzata Tomala

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. 
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”

Jan Paweł II

Włodzimierz Ignacy Garbolewski żył w latach 1878-1933 - syn Leonarda Garbolewskiego. 
Miał 6 rodzeństwa: 3 braci (Henryka, Edwarda, Tadeusza) i 3 siostry (Stefanię, Zofię, Izę). 
W wieku trzydziestu lat, 9 lutego 1908 roku, w kościele św. Bartłomieja w Rybnie zawarł zwią-
zek małżeński z córką Zygmunta Adolfa Grzybowskiego z Żdżarowa i Zofii Idalii Podczaskiej  
- Haliną z Grzybowskich Garbolewską ze Żdżarowa. 
Ze związku małżeńskiego z Haliną z Grzybowskich, Garbolewską miał dzieci: 3 synów - Leonarda, 
Jerzego i Stefana oraz córkę Alicję. 

Pełnione funkcje
Włodzimierz Ignacy Garbolewski sprawował wiele funkcji. Przez wiele lat 
działał aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1914 r. był wicepreze-
sem Straży, od końca lat 20. do 1932 r. - prezesem tej organizacji. Został rów-
nież członkiem Prezydium Komitetu Obchodów 50-lecia Straży Pożarnej  
w Sochaczewie (1931).
Był członkiem i aktywnym działaczem Stronnictwa Narodowego. 
Pełnił funkcje Prezesa Oddziału Powiatowego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, którego celem było podtrzymywanie i rozwijanie świado-
mości narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzie-
ży w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Działalność charytatywna
Włodzimierz Ignacy Garbolewski wraz ze swoją żoną znani byli z działalności charytatywnej  
na rzecz najuboższych mieszkańców parafii p.w. Św. Wawrzyńca. Właściciele Czerwonki jako głę-
boko wierzący członkowie Solidacji Mariańskiej oraz działacze Ligi Katolickiej ofiarowali parafii 
grunty na powiększenie sochaczewskiego cmentarza parafialnego przy ul. Romualda Traugutta. 
Żona Garbolewskiego za swoją działalność katolicką 
została odznaczona przez Papieża Pawła VI orderem  
„Pro Ecclesia et Pontifices”.
Działał też aktywnie w kółkach rolniczych. Udzielał po-
życzek polskim rzemieślnikom. Planował również utwo-
rzenie w Sochaczewie szkoły rzemieślniczej, pod której 
budowę wydzielił plac ze swego majątku w Czerwonce. 
Obecnie na placu tym, położonym przy ulicy Piłsud-
skiego stoi budynek Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sochaczewie. Budynek Zespołu Szkół Centum Kształcenia 

Praktycznego w Sochaczewie

Włodzimierz Garbolewski
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W 1920 roku przekazał ziemię pod budowę obiektów sportowych, 
prawdopodobnie boiska piłkarskiego.
Był jednym z inicjatorów zbudowania gimnazjum w Sochaczewie, 
pod którego budowę ofiarował w 1924 roku ziemię; obecnie mieści 
się tam Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina. 
Garbolewski przekazał nieodpłatnie również miastu tereny pod bu-
dowę Szkół Podstawowych nr 1 i 3 oraz grunty w Duranowie.

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna pod budowę Domu Dziecka Ro-
dziny Policyjnej otrzymało od niego nieodpłatnie plac przy obecnej 
ulicy Ziemowita 3. Przy udziale miejscowych władz i społeczeństwa 
3 maja 1933 roku dokonano uroczystego aktu poświęcenia funda-
mentów sierocińca.

Rzemieślnikom sochaczewskim sprzedawał Garbolewski na dogodnych dla nich warunkach działki 
budowlane. Postawił jednak ich nowym właścicielom warunek, że w przypadku sprzedaży mają się 
one stać własnością Polaków.

W okresie międzywojennym handel i rzemiosło na terenie Sochaczewa były w bardzo poważnym 
stopniu opanowane przez Żydów, którzy byli lepiej zorganizowani i bardziej prężni gospodarczo 
niż polska ludność tego miasta. Włodzimierz Garbolewski, związany z Narodową Demokracją 
uważał, że należy dążyć do powiększenia stanu polskiej własności w sochaczewskim rzemiośle  
i handlu. Dlatego udzielał pożyczek rzemieślnikom polskim na zakładanie warsztatów.  
Jako działacz Narodowej Demokracji wspierał polską inicjatywę gospodarczą i dobre wykształcenie 
młodzieży.

W okresie międzywojennym dwór czerwonkowski gościł kilkakrotnie późniejszego profesora  
archeologii Konrada Jażdżewskiego, prowadzącego badania wykopaliskowe w pobliskim Rybnie.  
Znaleziskami archeologicznymi żywo interesował się również Włodzimierz Garbolewski,  
który ocalił 8 monet pochodzących z wczesnośrednio-
wiecznego skarbu, odnalezionego pod Sochaczewem  
w 1919 roku. Napisał on w tej sprawie list do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków archeologicznych, przechowywany 
obecnie w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie.

Zmarł 1 listopada 1933 roku i został pochowany w gro-
bie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Sochaczewie.  
Uroczystą Mszę św. Pogrzebową w dniu 3 listopada, pod 
przewodnictwem dziekana sochaczewskiego ks. Wincentego 
Trojanowskiego, celebrowało kilku księży.
Przy głównej alei cmentarza przy ulicy Traugutta w Socha-
czewie znajduje się grób pierwszego komisarza pobocznego 
Urzędu Powiatowego w Sochaczewie - Ignacego Włodzimie-
rza Garbolewskiego, którego sochaczewska historiografia, 
wyrażając swój szacunek, do dnia dzisiejszego nazywa sta-
rostą sochaczewskim.

Domy Dzieci Rodziny Policyjnej

Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym  
w Sochaczewie
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W blisko osiemdziesiąt lat po swojej śmierci uchwałą Rady Mia-
sta z 16 maja 2012 roku, Garbolewski otrzymał tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Sochaczewa. Park podworski u zbiegu ulic 
Piłsudskiego i Głowackiego także uczczono jego imieniem. Jego 
imię otrzymała również jedna ze szkół średnich w Sochaczewie,  
tzw. „Osiemdziesiątka”.

DWÓR GARBOLEWSKICH

PARK WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO

Obchody 100-lecia niepodległości w Szkole Podstawowej z Oddziałami  
Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ucznio-
wie szkoły wzięli udział w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej. 
Uczestnicy zaprezentowali piękne wiersze, opisujące trudne losy naszego narodu, 
jego heroizm, a także podkreślające znaczenie idei wolności, jako wartości uniwer-
salnej: osobistej, politycznej, filozoficznej.

Dawniej Dwór w Czerwonce. Obecnie Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 
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8. Rębowianie dla Niepodległej

Autor: Katarzyna Madany 
Opiekun: Małgorzata Madany - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie 
Filia w Rębowie

Leżąca w powiecie płockim, w centralnej części Mazowsza wieś Rębowo k/Wyszogrodu, była daw-
niej wioską królewską, cieszącą się szczególnymi prawami i przywilejami. Mieszkańcy znani byli  
z pracowitości i zaradności. Te cechy mieszkańców Rębowa, można wiązać z ich ambicją wysta-
wienia w niewielkiej wiosce okazałego obelisku z piaskowca na upamiętnienie 10-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Budowa pomnika była odpowiedzią na apel ówczesnego Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, mającego na celu podkreślenie zakrojonych na szeroką skalę obchodów 
patriotycznych. Inicjatorem budowy pomnika był Jan Panek, ówczesny Wójt Gminy Rębowo.

Pomnik Wolności w Rębowie jest czterostopniowy, zwieńczony obeliskiem z orłem według wzoru 
z 1927 roku i krzyżem. Od frontu widnieje napis:

„W hołdzie dziękczynnym za cudowne ocalenie parafii Rębowo”

oraz trzy daty:
15.VII. 1915 - W tym czasie ruszył front i okoliczne miejscowości dotkliwie ucierpiały w wyniku 
działań wojennych. Rębowo nie poniosło większych strat.
1918 - Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
1928 - Rok budowy pomnika w 10-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pomnik został wykonany czynem społecznym z funduszy gminnych w 1928 roku, z okazji dziesię-
ciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziesięć lat później społeczeństwo ufundowało  
tablicę, na której znajdowały się nazwiska osób z terenu Gminy Rębowo poległych w obronie pod-
czas I Wojny Światowej i Wojny w 1920 roku.
Do 1938 roku opiekę nad pomnikiem i terenem, na którym się znajdował sprawowało Rębowskie 
Koło Młodzieży. Przed komasacją teren ten należał do wsi, natomiast po niej przeszedł na własność 
kościelną. Młodzież z Rębowa nie zawsze była na „dobrej” stopie z księdzem Serafinem, probosz-
czem Wyszogrodu i Rębowa. W związku z tym wyłączyli się z działalności. Przejście pomnika pod 
opiekę kościelną skutkowało zaniedbaniem. Nie zabezpieczono kwiatów przed zimą, a drut stano-
wiący ogrodzenie został sprzedany. Świadczą o tym protokoły z zebrań.
Na samym początku II wojny światowej pomnik został zniszczony przez okupanta hitlerowskiego, 
jego fragmenty leżały na cmentarzu przykościelnym od strony zachodniej. Zdemontowana tablica 
została ukryta za jednym z ołtarzy kościelnych. Po wojnie ówczesna władza, szczególnie ze wzglę-
du na orła w koronie nie była zainteresowana, aby przywrócić go do dawnej świetności.
30 maja 1980 roku parafię w Rębowie objął ksiądz dr Władysław Krawczyk. Wraz z mieszkań-
cami w 1981 roku zajął się odbudową zniszczonego pomnika, na istniejącym już fundamen-
cie. Wykorzystano okres społecznych ruchów związanych z ruchem „Solidarność”. Została 
umieszczona jeszcze jedna tablica upamiętniająca: księdza Michała Serafina, zamordowanego 
w Płocku przez hitlerowców oraz poległych na frontach II wojny światowej właścicieli majątku 
w Grodkowie: Kazimierza Dziewanowskiego i Stanisława Dziewanowskiego, a także Zdzisława 
Dąbrowskiego i Wacława Panka. Czyn ten nie spotkał się z aprobatą władz. Księdza Władysła-
wa Krawczyka odwiedził „ubowiec”, który zadawał wiele pytań odnośnie pomnika. Ostatecznie  
nie było żadnych represji.
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Przez ponad 20 lat było tradycją, że po Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci wraz  
z nauczycielami i rodzicami szli składać kwiaty przy Pomniku Wolności. Z czasem ten zwyczaj za-
ginął. Jedynie strażacy w dalszym ciągu kultywują tę tradycję. Po Mszy Świętej ku czci ich patrona 
św. Floriana w kondukcie honorowym przy dźwiękach marsza granego przez Orkiestrę Dętą z OSP 
w Rębowie uroczyście przemaszerowują w stronę pomnika, aby na nim złożyć kwiaty i oddać hołd 
bohaterom. Tradycję kultywuje także młodzież, która od wielu lat ubiera ołtarz na Boże Ciało na 
Placu Wolności. 
W 2018 roku pomnik został poddany renowacji. Ksiądz dr Rafał Bednarczyk, lokalne organizacje 
pozarządowe, biblioteka, szkoła oraz parafianie, starali się, aby teren Placu Wolności stał się wizy-
tówką Rębowa. Podjęte działania wspierał Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Jan Boszko, wraz 
z radnymi: Zbigniewem Madany i Mariuszem Cabanem, którzy są także w Radzie Parafialnej. Na-
tomiast Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Rębowie, pod przewodnictwem Wiesła-
wy Szymerskiej, napisało projekt polegający na odchwaszczeniu skarpy przykościelnej będącej tłem 
dla Pomnika, następnie na skarpie zostało posadzonych 300 białych róż. Partnerami współpracują-
cymi przy realizacji projektu byli OSP Rębowo, Szkoła Podstawowa w Rębowie, Filia Biblioteczna  
w Rębowie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie, parafia i sołectwo Rębowo  
oraz Rębowski Dom Kultury. 

Narodowe Święto Niepodległości połączone z uroczystością odsłonięcia  
Pomnika Niepodległości odbyło się 10 listopada 2018 roku

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości rozpoczęła Msza Święta pod prze-
wodnictwem J.E. Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego, który również  
poświęcił odnowiony pomnik. Następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rębo-
wie zaprezentowały się wykonując wiersze i piosenki patriotyczne. Ze wzrusza-
jącym programem słowno - muzycznym wystąpił Chór Wiwat z Warszawy oraz 
aktor Stanisław Górka. Za oprawę muzyczną uroczystości odpowiedzialna była  
Orkiestra Dęta z OSP w Rębowie.
Patronat honorowy nad całą uroczystością sprawowali: J.E. Ksiądz Biskup Roman 
Marcinkowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
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9. Bohaterowie niepodległej Polski na Ziemi Sierpeckiej - Bracia Henryk,  
Edward i Felicjan Tułodzieccy

Autorzy: Katarzyna Błażejewska, Weronika Kisielewska, Sylwia Sawicka - uczennice Szkoły 
Podstawowej w Borkowie Kościelnym
Opiekunowie grupy: Małgorzata Korpolińska, Anita Marlęga

Wśród zasłużonych sierpczan kluczowe miejsce zajmują trzej bracia Tułodzieccy. Ojcem ich był  
ceniony na terenie kilku powiatów przedsiębiorca budowlany ze Skępego. Miał on łącznie trzy-
naścioro dzieci: 9 synów i 4 córki, którzy wnieśli wielki wkład w działalność niepodległościową  
a następnie, już w wolnej Polsce w rozwój oświaty i walkę o sprawiedliwość społeczną.
Z Sierpcem związani byli bezpośrednio trzej bracia: Henryk, Edward i Felicjan. Wszyscy ukończyli 
seminarium nauczycielskie w Wymyślinie, koło Skępego i pracowali jako nauczyciele. 
Bracia działali w Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i lewicowych związkach zawodowych.  
Utrzymywali stałe kontakty z najwybitniejszymi działaczami lewicy, ludźmi wszechstronnie  
wykształconymi i obytymi w świecie - parlamentarzystami, publicystami, pisarzami, naukowcami 
i działaczami.

HENRYK TUŁODZIECKI (ur. 1894 r.) - po ukończeniu seminarium 
pierwsza pracę podjął w szkole w Grąbcu, (pow. sierpecki), miał 
wówczas zaledwie 18 lat. W szkole pracował do 1930 roku. Po I woj-
nie światowej i przedwczesnej śmierci ojca, Grąbiec stał się na długie 
lata głównym ośrodkiem życia licznej rodziny Tułodzieckich. 
Po zajęciu Mazowsza przez Niemców jesienią 1915 roku Henryk  
aktywnie działał w Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) i konspi-
racyjnej organizacji zbrojnej pn. Pogotowie Bojowe PPS. 
Po niespodziewanej śmierci jego brata Edwarda (3 listopada 1918 r.) 
mianowany został na jego miejsce komendantem Okręgu POW. Orga-
nizował w listopadzie 1918 roku rozbrajanie oddziałów niemieckich  
i przejmowanie po nich obiektów publicznych. 

Aktywność i zaangażowanie Henryka, jako nauczyciela i działacza 
spowodowało, że został skierowany do Prus Wschodnich dla orga-
nizacji plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu, gdzie ludność za-
mieszkująca te tereny miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem 
do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich  
w granicach Prus Wschodnich.
Następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 
Po jej zakończeniu organizował szkoły wiejskie w powiecie sierpec-
kim. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w tajnym nauczaniu a po 
zakończeniu II wojny światowej znów odbudowywał szkolnictwo na 
wsi. Zmarł w Sierpcu w 1954 roku. Jego pogrzeb zgromadził tysiące 
sierpczan. 

EDWARD TUŁODZIECKI (ur. 1895 r.) - seminarium nauczycielskie 
ukończył w 1916 roku w Rosji, dokąd szkoła została ewakuowana  
w związku z wybuchem wojny. Z działalnością niepodległo-
ściową był związany od wczesnej młodości. Po powrocie z Rosji  

Henryk Tułodziecki

Edward Tułodziecki
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w 1916 roku podjął pracę w szkole w Mochowie, jednak zdecydo-
waną większość czasu spędzał na pracy konspiracyjnej. Organizo-
wał i szkolił oddziały POW i Pogotowia Bojowego PPS w powiatach 
sierpeckim, lipnowskim i płockim, mianowany został Komendantem 
Okręgu Płockiego. Organizował wiele akcji bojowych przeciw policji 
okupanta i konfidentom. Aresztowany przez Niemców i zagrożony 
wyrokiem śmierci, uciekł z więzienia i działał w podziemiu. Zmarł  
w wieku 23 lat, w dniu 3 listopada 1918 roku na skutek przeziębienia 
i kontuzji odniesionej w czasie ucieczki przed policją. 
Pochowany jest na cmentarzu w Jeżewie. Po śmierci odznaczony 
został, jako jeden z pierwszych w kraju - Krzyżem Niepodległości  
z Mieczami. Urna z ziemią z jego mogiły symbolizująca miejsca walk 
o niepodległość na Mazowszu Płockim, została złożona w Kopcu  
Piłsudskiego w Krakowie.

FELICJAN TUŁODZIECKI - ukończył seminarium w Wymyślinie. 
Brał aktywny udział w działaniach POW i Pogotowiu Bojowym PPS 
(był za to aresztowany). Po zajęciu Mazowsza przez Niemców praco-
wał przy budowie linii wąskotorowej Nasielsk-Sierpc-Lubicz. Po od-
zyskaniu niepodległości służył w Płocku w Milicji Ludowej, powsta-
łej z Pogotowia Bojowego PPS - do czasu rozwiązania tej formacji.  
W latach 1919-1921 służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w wal-
kach na terenach wschodnich. 

Uzyskał uprawnienia nauczycielskie dopiero w 1924 r. Po ukończeniu 
III kursu Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie został skie-
rowany do Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu. 
Felicjan od wczesnej młodości związany był z PPS. Przez cały okres 
20-lecia międzywojennego był czołowym działaczem tej partii w powiecie sierpeckim. Z jej ramienia 
był radnym miejskim wszystkich kadencji, także V-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej, członkiem 
sejmiku powiatowego, Prezesem Kasy Chorych, czołowym działaczem Związku Nauczycieli Szkół 
Podstawowych w powiecie. Był inicjatorem i przywódcą wielu protestów i akcji przeciw antydemo-
kratycznym poczynaniom władz sanacyjnych.
Przeciwstawiał się także ekscesom antyżydowskim i ostrzegał przed niemieckim nazizmem.  
W 1930 roku w okresie przedwyborczym, został bezzasadnie aresztowany, co uniemożliwiło jego 
wybór na posła.

Jego rozwijająca się kariera polityczna była przyczyną odmowy podporządkowania się decyzji  
o przeniesieniu na stanowisko nauczyciela na Kresach Wschodnich, za co został zwolniony.  
Do zawodu nauczyciela już nie powrócił, mimo pozytywnego dla niego wyroku Najwyższego Try-
bunału Administracyjnego. Od tego czasu pracował w banku i hurtowni tytoniowej. Z uwagi na 
poczucie sprawiedliwości, odwagę, aktywność a także dar krasomówczy, był niezwykle szanowany 
i ceniony w Sierpcu. Bez wątpienia był najbardziej popularnym sierpczaninem lat 30-tych.
Po wkroczeniu Niemców do Sierpca w 1939 roku, został aresztowany, następnie zwolniony  
po wpłaceniu wysokiej kaucji zebranej przez mieszkańców miasta. Jednak aresztowany został  
po raz drugi i postawiony przed sądem. Za działalność antyniemiecką skazano go na karę śmierci, 
zamienioną „w drodze łaski” na dożywotni pobyt w obozie koncentracyjnym. Wstępnie skierowano 
go do Dachau a następnie do Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 8 grudnia 1941 roku.

Felicjan Tułodziecki
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W Sierpcu, w uznaniu ich zasług, jednej z ulic - już w okresie międzywojennym - nadano nazwę 
„Braci Tułodzieckich”.

 

Henryk, Edward i Felicjan Tułodzieccy byli niestrudzonymi bojownikami o wolność Polski,  
działaczami przepełnionymi ideałami PPS-u, nauczycielami.

Służba wojskowa braci Tułodzieckich 
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10. Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc

Autorzy: Amelia Marlęga, Weronika Sosnowska, Jakub Piórkowski, Piotr Piórkowski,  
Kinga Rososińska, Gabriela Milewska - grupa „Mali Historycy” ze Szkoły Podstawowej 
w Borkowie Kościelnym
Opiekunowie grupy: Anita Marlęga, Małgorzata Korpolińska

Wprowadzenie
W 1919 r. na granicach wschodnich stanęła Armia Czerwona, która posuwała się naprzód. W 1920 r. bolsze-
wicy stanęli pod Warszawą. Walki nie ominęły też Gminy Sierpc i jej mieszkańców.
11 sierpnia wieczorem pod nasz powiat podeszły siły 3. Korpusu Kawalerii pod dowództwem Gaja Dimitrie-
wicza Bżiszkiana (Gaj Chana).
Miasto bronione było przez dwa szwadrony 2. Pułku Ułanów i kilkunastu policjantów konnych.
Według relacji, w ataku miał brać udział batalion piechoty i kawaleria w niemieckich mundurach.
Po krótkiej wymianie ognia, obrońcy wycofali się w kierunku Lipna (stamtąd do Włocławka). Kilka godzin  
później radzieccy kawalerzyści zostali wzmocnieni przez 12. Dywizję Strzelców. Ich zadaniem było prowadze-
nie działań zaczepnych we współpracy z 53. Dywizją Strzelców Pieszych. Rejon operacyjny sięgał Bobrowni-
ków, Lipna i Włocławka. Kozacy rozłożyli obóz nad Sierpienicą, w okolicach kościoła farnego.
Bitwa Warszawska zmieniła los wojny. Od 19 sierpnia wojska sowieckie rozpoczęły odwrót w kierunku Bie-
żunia, Raciąża i Radzanowa. Kiedy do żołnierzy dotarły informacje o ogromie klęski, odwrót szybko przeisto-
czył się w paniczną ucieczkę. Jako ostatni miasto opuścił 21 sierpnia 3. Korpus Konny, zaś dwa dni później,  
ok. godziny 18.00, do Sierpca wkroczyły polskie wojska z grupy poznańskiej, pod dowództwem płk. Fran-
ciszka Aleksandrowicza (prawdopodobnie wspierane przez pociąg pancerny „Wilk”, który na pewno trzy 
dni wcześniej uczestniczył w zajmowaniu Lidzbarka, Lubawy i Rypina). Kolaboranci, którzy nie uciekli  
z Armią Czerwoną, byli rozstrzeliwani. Zdarzały się przypadki publicznej chłosty. 

WACŁAW GURBSKI
Wacław Gurbski - żył w latach 1867 - 1943. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Powiązany był więza-
mi rodzinnymi ze znanymi w Sierpcu rodzinami Gajzlerów i Ożarowskich.
Ukończył studia prawnicze, następnie w Sierpcu otworzył biuro rejentalne (notarialne).

Był pierwszym sekretarzem Sierpeckiego Oddziału TNP. Zasłużony działacz zawodowy, społeczny 
i polityczny. Przez ponad 30 lat był „mózgiem i duszą” inicjatyw obywatelskich na różnych polach.

Oddział Przysposobienia Wojskowego 
z terenu Gminy Sierpc

Związek Strzelecki z Piask
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1 lipca 1900 rok Gurbski powołał w Sierpcu Towarzystwo Drobnego 
Kredytu, którego celem było „wspieranie chrześcijańskiego handlu  
i rzemiosła”. W roku 1922 Towarzystwo przekształciło się w Bank 
Spółdzielczy w Sierpcu. 
W 1906 roku Gurbski zainicjował powstanie koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Sierpcu, którego był prezesem. Koło zorganizowało pierw-
szą szkołę początkową z polskim językiem nauczania i bibliotekę pu-
bliczną. W 1908 r. został organizatorem i pierwszym prezesem Oddzia-
łu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Był też jednym z głównych 
inicjatorów i twórców Progimnazjum Męskiego Humanistycznego  
w Sierpcu (1916). Podczas I wojny światowej był członkiem Gubernial-
nego Komitetu Obywatelskiego i przewodniczącym Rady Opiekuń-
czej (organizacji charytatywnej sprawującej opiekę nad ofiarami wojny  
i uciekinierami).
Po zakończeniu wojny w 1918 r., pełnił obowiązki burmistrza Sierpca. W 1920 roku po wybu-
chu wojny polsko-bolszewickiej, wybrano go na prezesa Miejskiego Komitetu Obrony Państwa.  
W biurze jak i domu Gurbskiego przez wiele lat prowadzone było nieformalne centrum obywatel-
skie i społeczne dla mieszkańców z terenu Sierpca i okolic.
Wacław Gurbski, był czołowym (obok Tomasza Siekluckiego) działaczem Narodowej Demokracji  
w powiecie sierpeckim i współorganizatorem Obozu Wielkiej Polski. 
Po przewrocie majowym ostro krytykował politykę gospodarczą rządu, m.in. za uwięzienie  
gen. Tadeusza Rozwadowskiego - twórcy Wojska Polskiego i zwycięstwa w 1920 r. oraz zaginię-
cie gen. Włodzimierza Zagórskiego (jego zniknięcie jest jedną z najbardziej sensacyjnych i do dnia  
dzisiejszego niewyjaśnionych zagadek okresu międzywojennego), co skłóciło go z sanacyjnymi 
władzami powiatowymi i zmusiło w latach 30-tych do zmiany miejsca pracy. Otworzył wówczas  
notariat w Mławie. 
W przeciwieństwie jednak do wielu działaczy endeckich był daleki do zajadłego antysemityzmu, 
potrafił konstruktywnie współpracować z działaczami różnych opcji politycznych. 
Jak większość endeków był krytycznie nastawiony do polityki Niemiec wobec Polski.  
Był represjonowany przez niemieckie władze okupacyjne w czasie I i II wojny światowej.
W latach 1927-28 w Wymyślinie pod Sierpcem wybudował (dziś ulica Staszica) dom stanowiący 
dziś jeden z cenniejszych zabytków budownictwa w mieście.
Jedną z pierwszych organizacji sportowych 
na terenie powiatu sierpeckiego założoną  
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.  
W 1927 roku prezesem „Sokoła” w Sierpcu  
został rejent Wacław Gurbski.
„Sokół” oraz inne sportowe organizacje od-
bywały ćwiczenia na prowizorycznym boisku 
zorganizowanym przy ruinach dawnej cerkwi  
św. Mikołaja (dziś park im. Janusza Korczaka).
Corocznie w okolicach wsi Studzieniec prze-
prowadzano manewry junaków „Sokoła” pod 
egidą Przysposobienia Wojskowego - w trakcie 
ich trwania podnoszono sprawność fizyczną  
młodzieży oraz przeprowadzano zajęcia z zakre-
su musztry. 

Musztra młodzieży z „Sokoła” na boisku przy gmachu 
dawnej Cerkwi św. Mikołaja (rozbudowywanej 

na siedzibę starostwa). Z tyłu gruzowisko 
z rozebranych części dawnej świątyni

Wacław Gurbski
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Obchody 100-lecia niepodległości w Borkowie Kościelnym 

Grupa Małych Historyków odwiedziła miejsca pamięci związane z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. Oddano hołd polskim żołnierzom poległym  
w 1919 i 1920 roku na cmentarzu Rossa w Wilnie. Odwiedzono grób matki  
Józefa Piłsudskiego - Marii z Bilewiczów Piłsudskiej. W grobowcu znajduje się 
serce Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie oddano hołd pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Grupa Małych Historyków spotkała się z Kombatantem Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Tadeuszem Spychałą.

15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Niepodległej.  
Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością znakomici goście, przedstawiciele: 
władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Warszawie, księża, nauczyciele, 
dzieci i młodzież, druhowie strażacy oraz gość szczególny - Pan Tadeusz Spychała,
Przed tablicą delegacja złożyła biało - czerwone kwiaty - wymowny symbol pol-
skiej pamięci i wdzięczności za dar wolności w wolnym i niepodległym kraju, 
któremu na imię POLSKA. Podkreśleniem radości płynącej z Polski Niepodległej 
było wypuszczenie biało - czerwonych balonów przez najmłodszych uczniów. 
Po uroczystym przemarszu z flagą rozpoczęła się dalsza część uroczystości.  
Zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno - muzyczny pn. „Urodziny Polski”, 
który został przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli.
Jak przystało na urodziny, nie mogło również zabraknąć życzeń dla Niepodle-
głej i tortu. Ta wyjątkowa uroczystość była piękną lekcją patriotyzmu zarówno  
dla młodszych, jak i trochę starszych uczestników.

Oddanie hołdu poległym w obronie Ojczyzny
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11. Antoni Gradowski - symbol udziału harcerzy w obronie Płocka

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza 
Korczaka w Płocku
Opiekun grupy: Joanna Winiarska

„Harcerz żyje dla Polski;
myśli on i pracuje, aby była potężną i wielką 

i aby była wolną i zjednoczoną" 
ks. Jan Paweł Mauersberger

Antoni Gradowski - ur. 21 września 1905 r.  
Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach nie-
podległościowych. 
Uczęszczał do II-go Gimnazjum Polskiej Macie-
rzy Szkolnej (obecnie - Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Małachowskiego w Płocku).
18 sierpnia 1920 roku zgłosił się do pomocy żoł-
nierzom w okopach. Pełnił funkcję sanitariusza, 
roznosił amunicję i prowiant. 
Identyfikowany jest z obroną Płocka, choć według 
aktu zgonu „o godzinie dwunastej w południe 
został zabity przez bolszewików przy okopach  
w Płocku”. 
Początkowo pochowany w tzw. Bratniej Mogile 
w Trzepowie. Po kilku dniach na prośbę matki  
z grobu wydobyto ciało 14 - letniego Antoniego 
i 26 sierpnia 1920 r. pochowano go na cmentarzu 
przy ul. Kobylińskiego w Płocku.
Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecz-
nych - rozkazem Naczelnego Dowództwa Nr 19 
z 14 maja 1921 r. Aktu dekoracji grobów 16 maja 
1921 r. dokonał delegat Naczelnictwa ZHP ppor. 
Władysław Nekrasz w obecności komendanta 
okręgu płockiego ZHP Klemensa Jędrzejewskiego 
i miejscowych harcerzy. 
Dziś jego imię nosi jedna z płockich ulic. Antolek Gradowski - szkic

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego w Płocku
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Jednym z wyróżników obrony Płocka był aktywny udział  
harcerzy.
W sierpniu 1920 r. na terenie miasta Płocka pozostali najmłod-
si druhowie (starsi zgłosili się do służby na froncie). Harcerze 
zwykle z racji młodego wieku pełnili funkcje pomocnicze m.in.: 
donosili żołnierzom amunicje, kopali okopy, ale niekiedy znaj-
dowali się też na pierwszej linii walki. Czego rezultatem była 
śmierć trzech harcerzy uczestniczących w walkach: 

 − Antoniego Gradowskiego w okopach koło „Stanisławówki”,
 − Stefana Zawidzkiego na ul. Kościuszki,
 − Antoniego Łukaszewskiego (zmarł w szpitalu w Gostyninie).

Pięciu harcerzom uczestniczącym w obronie Płocka przyznano 
Krzyże Walecznych. 
Byli to Tadeusz Jeziorowski, Józef Kaczmarski i Jan Wichrowski 
oraz pośmiertnie Antoni Gradowski i Stefan Zawidzki. 

Młodzi obrońcy Płocka nie wahali się w pierwszym szeregu ryzykować własnym życiem. 
„Harcerstwo płockie nie rzuciło w tych dniach cienia na swój sztandar młodzieńczy, niewielu ich 
w mieście zostało po zapisach do armii ochotniczej, a ci, co zostali, to dzieci. Ale te właśnie dzieci 
zapłonęły ambicją, wyrywając się czem prędzej z domu i pędząc tam, gdzie właśnie największe 
niebezpieczeństwo” ( W. Nekrasz, Harcerze w bojach...). 

Płockie Harcerki
Na słowa uznania zasługują także płockie harcerki, które w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojen-
nego, wykonywały różne funkcje pomocnicze: 

• pomagały przy kopaniu okopów, 
• pracowały w biurach wojskowych, 
• zaopatrywały żołnierzy, 
• opiekowały się rannymi.

Dla opieki nad walczącymi założyły sekcję „matek chrzestnych”, zorganizowały gospodę, w któ-
rej wydawały ponad 300 obiadów dziennie i donosiły żywność obrońcom barykad. Gdy była taka 
potrzeba, stawały pośród walczących, by w czasie walk ulicznych smarować tłuszczem rozgrzane 
karabiny i podawać je żołnierzom. 
Kierowniczką Pogotowia Wojennego Harcerek w Płocku była Eugenia Grodzka-Pniewska. 

Kalendarium wydarzeń z 18-19 sierpnia 1920 r.
 − 18 sierpnia 1920 r. 

• ok. godz. 13.30 dotarcie bolszewików na przedpola Płocka,
•  walka artylerii polskiej flotylli wiślanej z bateriami rosyjskimi,
•  wycofanie się dowództwa i artylerii polskiej z miasta w kierunku mostu,
• plądrowanie Płocka,
• organizowanie improwizowanej obrony przez ludność cywilną (mężczyźni, kobiety i dzieci) 

wraz z pozostałymi w mieście żołnierzami; budowanie barykad i walki w różnych punktach 
miasta przez całą noc;

 − 19 sierpnia 1920 r. 
• od świtu kontrnatarcie wojsk polskich,
•  ok. godz. 11.00 oddziały nieprzyjaciela wyparte z miasta.
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12. Bohater Płocka - Tadeusz Zygmunt Jeziorowski

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza 
Korczaka w Płocku
Opiekun grupy: Joanna Winiarska

Tadeusz Jeziorowski - ur. 15 listopada 1908 r. w Gostomi.  
Urodził się w wielodzietnej rodzinie młynarza, miał 9-ro  
rodzeństwa. Już w 1918 roku został zapisany do słynnego Gim-
nazjum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Bardzo 
wcześnie wstąpił do harcerstwa. Jako harcerz o pseudonimie 
„Biszkopt" brał udział w obronie Płocka przed najazdem bolsze-
wików w sierpniu 1920 roku. Z racji młodego wieku pełnił funk-
cje pomocnicze: roznosił amunicję i zaopatrzenie żołnierzom  
w okopach. 18 sierpnia 1920 r. podczas ataku bolszewickiego 
znajdował się w punkcie sanitarno - amunicyjnym w Gimna-
zjum Żeńskim im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej. 
Według relacji M. Rościszewskiej okazał olbrzymią pomoc  
w doborze odpowiedniej amunicji dla żołnierzy walczących  
na barykadach. 
Według relacji ówczesnego dyrektora 2-go Gimnazjum Pol-
skiej Macierzy Szkolnej (od 1921 r. Gimnazjum Państwowego  
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego) - Mieczysława  
Olszowskiego: „niespokojny duch, zawadiaka i kawaler, który, jak 
to mówią, wschodził wszędzie tam, gdzie go nie posieli [...] bez wie-
dzy rodziców umknął do Płocka w dniach jego grozy - 18 i 19 sierpnia  
1920 r. - aby „bronić szkół i miasta". Ubrany był w najgorsze ubra-
nie, aby, jak mówił: „w razie możliwego spotkania z bolszewikami  
nie wydać im się burżujem". 
W Płocku zupełnie nieoczekiwanie znalazł się w samym cen-
trum rozgrywających się właśnie wydarzeń, biorąc w nich bar-
dzo aktywny udział. Dotarł do punktu sanitarno-amunicyjnego, 
mieszczącego się w Gimnazjum Żeńskim im. Hetmanowej Regi-
ny Żółkiewskiej przy ul. Kolegialnej 23. Zjawił się tam w samą 
porę, bowiem przełożona Gimnazjum i Komendantka Służby 
Narodowej Kobiet w Płocku, Marcelina Rościszewska nie znając 
się na broni, nie potrafiła - wobec jej różnych typów - dobierać odpowiedniej amunicji. Widząc to, 
mały Tadzio zaczął sobie z niej pokpiwać: „- A to ładna komendantka, co się nie zna na broni! Wstyd! 
Dawać tu karabiny i pasy z nabojami! Już ja będę wiedział, co podać!". 
Jak dalej relacjonuje M. Rościszewska - „Z miną skruszoną i zawstydzoną wynosiłam malcowi wszystko, 
co znalazłam. Ze wspaniałą dumą dobierał właściwe naboje, nabijał broń i podawał ją żołnierzom”. Następnie 
z pełną pogardą dla świszczących wokół niego kul, bez najmniejszej trwogi, owszem: z zacietrzewieniem, przez 
pięć godzin oblany potem, pędzi od barykady do magazynu amunicyjnego, z magazynu znowu na barykady  
i roznosi ładunki. Każda barykada ma inny kaliber broni, ta francuski, tamta austriacki, inna znowu - rosyjski. 
Nie myli to małego urwisa. Po kilku kursach tam i z powrotem, smyk Jeziorowski węchem „czerwonoskórego", 
w którego jeszcze wczoraj może się bawił, rozpoznaje w mig wszelkie zawiłości amunicyjne, umie na pamięć, 
co komu gdzie potrzeba i co chwilę zziajany, oblany potem, wpada do magazynu, jak do sklepu z obstalunkiem: 
tyle ładunków austriackich, tyle francuskich etc. Łapie i pędzi w podskokach, aby zdążyć na czas". 

Tadeusz Jeziorowski
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W krytycznym momencie 19 sierpnia rano znalazł się na ul. Domini-
kańskiej (obecnie 1 Maja), gdzie na opuszczonej właśnie przez żołnie-
rzy barykadzie obok budynku poczty zauważył pozostawiony karabin 
maszynowy na kółkach. Niewiele się namyślając wprzągł się w rzemie-
nie i mimo strzałów bolszewickiego oddziału, który zbliżał się właśnie 
od strony cmentarza żydowskiego, zaciągnął karabin na ówczesny Plac 
Floriański (dziś - Obrońców Warszawy) i oddał w ręce żołnierzy.
10 kwietnia 1921 r. na Placu Floriańskim w Płocku Marszałek Józef 
Piłsudski odznaczył Krzyżem Walecznych Miasto Płock, a następnie 
udekorował Krzyżem Walecznych szczególnie aktywnych w walkach 
jego mieszkańców. Wśród wyróżnionych znaleźli się Józef Kaczmarski 
i Tadeusz Jeziorowski. 
W trakcie nauki w gimnazjum wstąpił do 2 Korpusu Kadetów  
w Modlinie. Następnie przeniósł się do Korpusu Lwowskiego, gdzie  
w 1929 roku zdał maturę. W tym samym roku otrzymał medal za woj-
nę „Polska Swemu Obrońcy”.
W 1931 r. ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i został 
pilotem wojskowym. 
15 sierpnia 1931 Prezydent RP mianował go podporucznikiem, a Mini-
ster Spraw Wojskowych przydzielił do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu.
15 września 1937 objął dowództwo 133 Eskadry Myśliwskiej, która w październiku zosta-
ła rozformowana. Został wówczas pierwszym dowódcą 161 Eskadry Myśliwskiej we Lwowie.  
1 grudnia 1938 r. wyznaczony został na stanowisko oficera taktycznego III Dywizjonu Myśliwskie-
go 6 Pułku Lotniczego. Na tym stanowisku walczył w kampanii wrześniowej.
Kiedy wybuchła II wojna światowa był porucznikiem pilotem pełniąc funkcję taktyczno-operacyjną. 
Na tym stanowisku walczył też w kampanii wrześniowej.
Zginął 4 września 1939 r. pod Widzewem, w walce z nie-
mieckimi myśliwcami. Jego grób znajduje się na cmentarzu 
wojskowym Doły w Łodzi. 
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu  
Wojennego Virtuti Militari.
Jego oraz jego braci imię nosi Szkoła Podstawowa nr 1  
w Płocku.

Krzyż Walecznych 
- polskie odznaczenie wojskowe
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13. Śladami przeszłości - Warszawa utraconego dzieciństwa - wspomnienia

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie 
Opiekun grupy: Kamila Zielińska 

Wspomnienia Jana Władysława Zalewskiego, mieszkańca Radzanowa.
„1 sierpnia 1944 roku, dzień wybuchu Powstania Warszawskiego, zastał mnie, pięcioletniego chłopca, przy 
stole z rodziną; ojcem, matką, siostrą - lat 6,5. Mimo młodego wieku w pamięci mojej pozostały na zawsze 
chwile grozy, drastyczne, okrutne sceny, barbarzyństwo ze strony okupanta. W dniu 1 sierpnia 1944 roku 
skończyło się moje szczęśliwe dzieciństwo, skończyła się jazda na hulajnodze ulicami Tamką, Smulikowskiego
- na Powiślu. Tam się urodziłem i mieszkałem. Całe powstanie - 63 dni - przeżyłem w schronie w fabryce 
Alfalawal, znajdującej się na mojej ulicy. 
Pamiętam barykadę na ulicy Smulikowskie-
go, spadające bomby, leje po wybuchach,  
pogrzeby ludności cywilnej w podwórku.
Mieliśmy zapasy jedzenia, przygotowane 
przez ojca, na okres około dwóch tygodni. 
Były to suchary i konserwy. Gdy zabrakło 
wody i suchego chleba, mężczyźni przyno-
sili mięso z padłych koni i wodę z Wisły. 
Często z wypraw po żywność nie wracali. 
Ja, jak i wiele innych dzieci, chorowałem  
na krwawą biegunkę. Cudem udało mi się 
wyzdrowieć.
Po kapitulacji Powiśla zostaliśmy wypędzeni na Wolę do Kościoła Św. Wojciecha. Stamtąd pociągiem, w wa-
gonach bydlęcych, przewieźli nas do przejściowego obozu w Pruszkowie. Z Pruszkowa codziennie odchodziły 
transporty w nieznane. W jednym z nich odjechał mój ojciec. Widziałem go wtedy, za drutami w sąsiednim 
baraku, ostatni raz. Następnego dnia, w kolejnym transporcie odjechaliśmy z matką i siostrą. Podczas postoju 
na dworcu w Sochaczewie, ochotnicy Polskiego Czerwonego Krzyża dożywiali dzieci. Jedna z sióstr PCK była 
znajomą mojej matki. Poznała nas i ukryła w kantorku. Gdy transport odjechał, pod osłoną nocy przeprowa-
dziła nas do swojego mieszkania. Po kilku dniach musieliśmy uciekać. Nocami przedostaliśmy się w okolice 
Łowicza do miejscowości Retki. Mieliśmy tam dalekich krewnych. Po paru dniach przyjechał po nas wujek  
z Kiernozi i zabrał do siebie. W Kiernozi zastało nas wyzwolenie przez wojsko Armii Czerwonej. Dalej, 
pieszo, poszliśmy do Sannik, do babci. Tam spędziłem dalszy ciąg trudnego dzieciństwa. Ojciec nie wrócił.  
Po poszukiwaniach prowadzonych przez matkę, przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża ustaliliśmy,  
że zginął w obozie koncentracyjnym w kamieniołomach, w Ebense (Austria) - filii obozu Manthansen”.

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Dariuszowi Zalewskiemu z m. Radzanowo, synowi Jana 
Władysława Zalewskiego za przekazanie rodzinnych wspomnień.

Kennkarte p. Zalewskiej
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14. W hołdzie Druhom Strażakom Ziemi Płockiej

Autorzy: Druhny i druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Radzanowie - uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie
Opiekunowie grupy: Monika Ulicka, Paweł Gackowski

Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownic-
twie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą  
z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze 
przywiązywały coraz więcej uwagi do wyposa-
żenia w sprzęt przeciwpożarowy i prewencyjny.  
W latach sześćdziesiątych XIX wieku organi-
zacje przeciwpożarowe powstały niezależnie  
we wszystkich zaborach: w Galicji, Królestwie Pol-
skim i w zaborze pruskim.
Rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie  
powiatu płockiego nastąpił w 1873 roku.  
Straż w Płocku była jedną z najwcześniej utworzo-
nych towarzystw ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim.
Przed tą datą ochrona przeciwpożarowa również istniała, ale ograniczała się do udziału  
w likwidowaniu pożarów przy użyciu prymitywnego sprzętu.
Pomimo utworzenia w 1873 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku, carskie władze zaborcze 
decyzję o jej zorganizowaniu wydały dwa lata później. Do straży należeli głównie robotnicy i rze-
mieślnicy oraz urzędnicy i właściciele posesji miejskich. Liczba ochotniczych jednostek z roku na 
rok wzrastała. Straże we własnym zakresie starały się dbać o zorganizowanie sprzętu czy budowę 
remiz, ale nie było to łatwe, głównie z powodów politycznych - okresy zaborów, wojny, walki naro-
dowowyzwoleńcze stały na drodze do realizacji zamierzonych celów. Wielu braci strażaków zginę-
ło w obozach koncentracyjnych lub zostało zesłanych na Syberię. Mimo to ciągle płonął duch walki, 
patriotyzmu oraz chęci do odrodzenia i odnowienia działalności pożarniczej na terenach Polski. 

Podczas I wojny światowej Strażacy wszystkich zaborów walczyli o niepodległość w Polskiej  
Organizacji Wojskowej, w powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich. W listopadzie  
1918 r. - aktywnie uczestniczyli w rozbrajaniu garnizonów niemieckich i austriackich. 
We wrześniu 1921 r. związki działające pod zaborami połączyły się w jeden - Główny Związek  
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Lata II wojny to walka na wszystkich frontach świata. Podczas okupacji zarówno strażacy zawo-
dowi jak i ochotnicy działali w wielu podziemnych organizacjach, w tym o charakterze zbrojnym.  
W grudniu 1939 r. utworzono Strażacki Ruch Oporu „Skała” - polską konspiracyjną organizację 
skupiającą strażaków, działającą w okresie od końca 1939 do końca 1943 na obszarze całego państwa 
polskiego. W 1943 r. weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa. 
Podczas II wojny światowej straże pożarne na terenie całego kraju podjęły działania ratow-
nicze i gaśnicze, m.in. przeszukując gruzy zniszczonych budynków w poszukiwaniu ludzi.  
Ówczesne polskie władze wojskowe rozkazały strażakom ewakuację ludności z zajmowanych przez 
hitlerowców miejscowości. Przemieszczające się jednostki straży pożarnych wzmacniały straże  
z terenów centralnej i wschodniej Polski. Docierając m.in. do Warszawy przybyły oprócz innych 
ochotnicze straże pożarne z Płocka i okolic dołączając do szeregów Straży Ogniowej m.st. Warszawy.  
Wojska niemieckie zaatakowały stolicę 8 września. Od tego dnia nasiliły się pożary  
i zniszczenia budynków.

Ochotnicza Straż Pożarna na Podolszycach
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W trakcie I i II wojny światowej druhowie strażacy nie poddawali się okupantom i pełnili swoją 
służbę 24 godziny na dobę. Płonęły wsie i miasta, które strażacy z uporem gasili oraz prowadzili  
ewakuację ludzi. 

Służba przeciwpożarowa na terenie miast była częścią cywilnej obrony przeciwpożarowej, zorga-
nizowanej w ramach systemu obrony przeciwlotniczej i podporządkowanej dowództwu wojsko-
wemu. Strażacy brali udział w licznych akcjach gaśniczych i ratowniczych po pożarach powstałych  
na skutek ostrzału artyleryjskiego i bombardowań. 
W latach 1939-1945 tysiące strażaków poległo w szeregach Wojska Polskiego i organizacji  
podziemnych. 

Nie da się policzyć, ilu naszych poprzedników druhów strażaków podczas II wojny światowej,  
walczyło w szeregach Wojska Polskiego, w różnych oddziałach zbrojnych podziemia lub wypeł-
niało swe obowiązki wobec Ojczyzny i rodaków, w formacjach pożarniczych. Wielu z nich wzięto 
do niewoli i więziono w obozach, umieszczano w obozach koncentracyjnych, w których ulegali 
masowej lub natychmiastowej zagładzie. Za przynależność do nielegalnych organizacji działających 
przeciwko okupantowi trafiali do łagrów. Aresztowani byli za posiadanie broni palnej, prowadzenie 
sabotażu, dywersji lub nie wykonywanie poleceń władz okupacyjnych. Inne przyczyny aresztowań  
to m.in.: prowadzenie tajnego nauczania, handel żywnością, odmowa podpisania niemieckiej listy 
narodowej-volkslisty i wstąpienia do armii niemieckiej lub sowieckiej, udzielanie pomocy Żydom  
i osobom ściganym przez aparat policyjny. 

W naszej historii ochotnicze straże odgrywały ważną rolę. Były między innymi źródłem wielu  
inicjatyw społecznych, a w trudnych okresach historii Polski - podczas zaborów lub okupacji  
- uczyły patriotyzmu, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.

Druhowie w hołdzie Niepodległej

W ramach Gminnych Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości realizowa-
nych pod wspólnym hasłem „Gmina Radzanowo dla Niepodległej” Ochotnicza 
Straż Pożarna w Radzanowie uczestniczyła w uroczystym odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej dedykowanej lokalnym bohaterom walk narodowo - wyzwoleńczych. 
To wyraz wdzięczności Mieszkańców Gminy Radzanowo dla Przodków, którzy 
swoim życiem i działalnością, odwagą i bohaterstwem wywalczyli dla nas i kolej-
nych pokoleń wolną Ojczyznę.
Treść tablicy: „1918 - 2018 WDZIĘCZNI BOHATEROM WALK NARODOWO-WY-
ZWOLEŃCZYCH ZA BEZCENNY DAR WOLNEJ OJCZYZNY W 100. ROCZNI-
CĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 1 WRZEŚNIA 2018 r. 
MIESZKAŃCY GMINY RADZANOWO”.

11 listopada 2018 r., OSP Radzanowo uczestniczyła w Mszy św. w intencji Ojczy-
zny, uroczystej zmianie warty pod obeliskiem upamiętniającym lokalnych bohate-
rów walk narodowościowych oraz w koncercie pieśni patriotycznych w Centrum 
Kultury i Sportu w Radzanowie. 

Ponadto 1 sierpnia br. w godzinę „W” uczczono 74. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego oddając podczas Apelu Pamięci hołd bohaterom.
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15. Siedmiu Wspaniałych - bohaterowie niepodległości z okolic Małej Wsi

Autorzy: Barbara Filińska, Jaśmina Grzelak, Zuzanna Kamińska, Natalia Kopczyńska,  
Karol Serwiński - uczniowie Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi
Opiekun grupy: Andrzej Jeznach

FRANCISZEK WOŹNIAK
Zmagania zbrojne I wojny światowej, walka o niepodległość oraz jej obrona przed bolszewikami 
przyniosły śmierć wielu polskich żołnierzy z naszych okolic. W większości są oni dziś dla nas ano-
nimowi, czas zatarł pamięć o ich nazwiskach i wizerunkach. Szczęśliwie zachowały się też miejsca,  
w których upamiętniono bohaterów. Tak jest na cmentarzu parafialnym w Orszymowie.  
Tablica nagrobna wymienia nazwiska ośmiu poległych, w większości rolników:

 − Budnicki Feliks - rolnik
 − Fabianowicz Stanisław - rolnik

 − Jaworski Stefan - rolnik
 − Krajewski Feliks - rolnik

 − Lipiński Stanisław - rolnik
 − Nawojski Adam - rolnik
 − Śliwka Henryk - rolnik

 − Woźniak Franciszek - stolarz

W zbiorach rodziny zachowała się fotografia jednego z żołnierzy, Francisz-
ka Woźniaka.
Niewiele o nim wiemy. Franciszek Woźniak był stolarzem i jednym z na-
szych okolicznych bohaterów. Poległ w zmaganiach zbrojnych podczas 
wojny 1920 roku, w walce o niepodległość, broniąc naszej ojczyznę przed 
bolszewikami. Nie wrócił z wojny, jego losy są nieznane, a więc orszymow-
ska mogiła jest tylko symbolicznym miejscem jego spoczynku. Jedyną pa-
miątką jest podniszczone zdjęcie, które przechowała rodzina. 
Stary nagrobek, który widać na zdjęciu obecnie ma już odnowioną for-
mę. Jednak jak dawniej na miejscu spoczynku bohaterów na cmentarzu  
w Orszymowie widnieje taka oto nagrobna inskrypcja:
„Padli na polu chwały odpierając z granic Państwa Polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego  
nawałę najeźdźców w latach 1918/20”.

STEFAN MIECZKOWSKI
Potomek ziemiańskiej rodziny herbu Zagroba vel Zagłoba żył w latach 
1889 - 1956. 
Ród Mieczkowskich wywodził się z Mazowsza i był osiedlony w dawnych 
Prusach Królewskich. Niektórzy jego przedstawiciele ponownie nabywali 
majątki na Mazowszu. 
Stefan Mieczkowski był człowiekiem wykształconym i przygotowanym 
do roli aktywnego ziemianina rozwijającego swoje posiadłości. Ukończył 
Wyższą Szkołę Rolniczą w czeskim Taborze.
Był żonaty z Heleną z Chamskich herbu Jastrzębiec. Małżeństwo miało tro-
je dzieci, córki Elżbietę i Danutę oraz syna Zbyszka.
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W okresie międzywojennym Stefan Mieczkowski wraz z małżonką byli właścicielami majątku ziem-
skiego Dzierżanowo - Rąkcice, którym Stefan Mieczkowski (dzięki posiadanemu wykształceniu rol-
niczemu) świetnie zarządzał.
Mimo ogromnych zniszczeń podczas pierwszej wojny światowej, odbudowywał i rozwijał dzierża-
nowskie dobra. Unowocześniał uprawę ziemi, stosował nowoczesne nawozy, rozwijał nasiennic-
two i uprawę buraków cukrowych. Zbudowano specjalną linię kolei wąskotorowej, którą buraki 
były transportowane do cukrowni w Małej Wsi. Stefan Mieczkowski hodował również piękne konie  
i bydło rasy holenderskiej. 

Zarządzanie ziemskim majątkiem nie było jedynym zajęciem Stefana Mieczkowskiego. Pełnił on 
również funkcję prezesa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku, a także był komendan-
tem bodzanowskiego gniazda „Sokoła” (sztandar znajduje się obecnie w skarbcu na Jasnej Górze). 
Jako komendant „Sokoła” wygłosił przemówienie na pogrzebie kpr. Ignacego Feliksa Grabowskie-
go - pierwszej ofiary zbliżającej się wojny na północnym Mazowszu.
Małżeństwo Mieczkowskich cieszyło się powszechnym szacunkiem i uznaniem okolicznych rodzin 
ziemiańskich, włościan i służby. Rodzina Mieczkowskich była bardzo związana ze sobą, co było 
szczególnie widoczne w trudnych czasach okupacji.
Stefan Mieczkowski w 1920 roku, jako ochotnik uczestniczył w wojnie z bolszewikami, w 201. pułku 
szwoleżerów. W rodzinnych zbiorach zachowały się listy z tamtego okresu, które pisał z frontu do 
żony.
W dzierżanowskim dworze panowała patriotyczna atmosfera. Dzieci były wychowywane w duchu 
miłości do ojczyzny. W 1939 roku Zbigniew - siedemnastoletni syn małżeństwa Mieczkowskich, 
wyruszył na wojnę, którą zakończył jako czołgista - oficer Dywizji Pancernej generała Maczka.  
Niestety przez długie lata nie mógł przyjechać do Polski, ze względu na rządzących w niej komuni-
stów. Nie uczestniczył nawet w pogrzebie ojca.

KAZIMIERZ IGNACY DZIEWANOWSKI
Żył w latach 1879-1942. W czasach I wojny światowej, początkach II Rze-
czypospolitej i w okresie międzywojennym był właścicielem Grodkowa. 
Aktywnie angażował się w działalność społeczno-gospodarczą i polityczną. 
W czasie I wojny światowej był nieformalnym przewodniczącym sejmiku 
płockiego. W końcowej jego fazie organizował polską władzę w powiatach 
płockim, płońskim i sierpeckim. Następnie powołano go na komisarza rzą-
du polskiego w Płocku. W listopadzie 1918 r. uczestniczył w reorganizacji 
sejmiku oraz w przejmowaniu urzędów i kasy miejskiej z rąk niemieckich. 
Został zaproszony na obiad galowy z marszałkiem Piłsudskim w czasie 
jego wizyty w Płocku w kwietniu 1921 r.

Dwór Mieczkowskich w Dzierżanowie przed I wojną światową
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Wraz z żoną Zofią prowadził działalność charytatywną. Organizowali zbiórki pieniędzy i wspierali 
z własnych środków ludzi najbardziej dotkniętych wojenną biedą. Wszedł w skład zarządu Rady 
Opiekuńczej Miejskiej, która zajmowała się m.in. prowadzeniem schronisk dla dzieci. Przewodni-
czył również gminnej Komisji Szacunkowej Rolnej w Święcicach i Rębowie. Dokumentował straty 
poniesione przez mieszkańców w czasie wojny.
Zofia Dziewanowska wchodziła w skład zarządu wyszogrodzkiej Macierzy Szkolnej. Kazimierz 
Ignacy Dziewanowski był przewodniczącym Kółka Sąsiedzkiego Ziemian bodzanowsko-wyszo-
grodzkich. Przyczynił się do odbudowy cukrowni w Małej Wsi i Borowiczkach. Pod względem 
wielkości kapitału znajdował się na 45 miejscu wśród oligarchii ziemiańsko-przemysłowej Polski. 
Za pracę społeczną został odznaczony Orderem Polonia Restituta.
We wrześniu 1939 r. poległo dwóch jego synów: Kazimierz i Stanisław. W lutym 1940 r. został aresz-
towany przez Gestapo, a rodzinę usunięto z dworu w Grodkowie. Kazimierz Ignacy był więziony  
w Płocku, Działdowie i obozach koncentracyjnych w Dachau, Mauthausen-Gusen i Schloss Harthe-
im. Zamordowano go w 1942 roku, jego symboliczny grób znajduje się obok kościoła w Rębowie.
Jego wnuk Kazimierz Dziewanowski był ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych.

ANDRZEJ WIERZBICKI
Żył w latach 1877-1961. Był współorganizatorem i działaczem koła „Zetu” 
- tajnego Związku Młodzieży Polskiej. Następnie związał się z Ligą Na-
rodową i Stronnictwem Narodowo - Demokratycznym. W czasie I wojny 
światowej należał do Centralnego Komitetu Obywatelskiego i Rady Głów-
nej Opiekuńczej. W 1918 roku został mianowany członkiem Rady Stanu. 
Po zakończeniu I wojny światowej uczestniczył w konferencji pokojowej 
w Paryżu, w trakcie, której podpisano traktat wersalski - główny układ 
pokojowy kończący I wojnę światową. W rządzie premiera Józefa Świe-
żyńskiego powołanym przez Radę Regencyjną był ministrem przemysłu  
i handlu. Kilkukrotnie startował do Sejmu, gdzie zasłynął jako dobry mów-
ca. Po odzyskaniu niepodległości został prezesem Centralnego Związku 
Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan. W 1929 roku został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1939 roku został członkiem  
Komitetu Obywatelskiego przy Dowództwie Obrony Stolicy. Za udział w obronie Warszawy otrzy-
mał Krzyż Walecznych. 
Warto dodać, że w czasach nam współczesnych Konfederacja Lewiatan, spadkobierczyni przedwo-
jennej organizacji, przyznawała nagrody imienia Andrzeja Wierzbickiego przedsiębiorcom, którzy 
potrafili połączyć sukces w biznesie z pracą społeczną. 
Prywatnie Andrzej Wierzbicki był bratem ostatniej przedwojennej właścicielki majątku Podgórze. 
Często odwiedzał tę posiadłość usytuowaną w dolinie rzeczki Ryksy. W czasie I wojny światowej 
siedzibę dziedziców Podgórza - nieco mniejszą niż dzisiejsza, spalili wycofujący się Rosjanie. Ostat-
nią właścicielką majątku była Helena Bogusławska, I voto Siwczyńska. Odbudowany dwór jest jed-
nym z nielicznych śladów dawnego, ziemiańskiego świata w tej części Mazowsza.

ANTONI CZAPLICKI
Antoni Czaplicki herbu Lubicz żył w latach 1885 - 1972. Był właścicie-
lem majątków Osiek i Krubice w powiecie płockim oraz najbliższej nam 
posiadłości Wilkanowo na terenie obecnej gminy Mała Wieś. Walczył  
z wojskami bolszewickimi w latach 1919 -1920. Wstąpił na ochotnika do 201. 
pułku szwoleżerów. Ze swoim oddziałem walczył na froncie wołyńskim  
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w potyczkach pod Równem, w bitwie pod Mereczem nad Niemnem, pod Oranami, a później  
w 1920 na Mazowszu. Brał udział w zdobyciu bolszewickiej radiostacji w Ciechanowie. We wrze-
śniu 1920 roku uczestniczył w słynnym kawaleryjskim zagonie na Korosteń na Ukrainie. Była to jed-
na z największych tego typu operacji wojennych w XX wieku, który zakończyła się powodzeniem. 
W ciągu pięciu dni kawaleria przebyła 250 km, walcząc z nieprzyjacielem. Wzięto do niewoli cztery 
tysiące jeńców rosyjskich, zdobyto czternaście dział, zniszczono trzy pociągi pancerne, składy żyw-
ności, amunicji i sprzętu wojskowego.
Po powrocie z wojny Antoni Czaplicki rozpoczął aktywne życie ziemianina rozwijając hodowlę  
i rolnictwo w zniszczonych przez wojnę majątkach. Angażował się również w pracę społeczną  
w ramach Płockiego Związku Ziemian. Oprócz produkcji roślinnej na wysokim poziomie prowa-
dzona była w Osieku hodowla koni półkrwi angloarabskiej i angielskiej, w tym kilkunastu rocznie 
dla wojska. Konie z hodowli Antoniego Czaplickiego wielokrotnie nagradzano w licznych wysta-
wach rolniczych, m.in. w 1938 i 1939 r. na krajowej wystawie koni w Lublinie.
Ziemianin z Osieka był znanym jeźdźcem sportowym i uczestnikiem wielu zawodów hippicznych 
w Ciechocinku, Włocławku, Płocku oraz międzynarodowych konkursów w Warszawie. Zdobywał 
na nich liczne nagrody i medale. Działał również w organizacjach łowieckich oraz był zapalonym 
myśliwym. Kiedy wybuchła II wojna światowa został wraz z rodziną w początkach 1940 roku wy-
siedlony z Osieka. Okupację przeżył w Warszawie, utrzymywał się z prowadzenia niewielkiego 
przedsiębiorstwa riksz rowerowych. 
Gdy rozpoczęło się powstanie warszawskie, jego jedyny syn Janusz, student konspiracyjnej SGGW, 
podchorąży AK, zginął w ataku na siedzibę Gestapo w Alei Szucha.

EUSTACHY KORWIN-SZYMANOWSKI
Eustachy Korwin-Szymanowski urodził się w roku 1876, a zmarł w 1936 
roku. Przyszły dyrektor naczelny Banku Gospodarstwa Krajowego był 
drugim synem Teodora Korwin-Szymanowskiego, herbu Ślepowron i Ju-
lii z Jełowickich herbu własnego. W dzieciństwie i młodości wielokrotnie 
bywał w Kępie Polskiej i w Nakwasinie, który należał do siostry jego ojca, 
Jadwigi z Korwin-Szymanowskich Bolesławowej Nakwaskiej. Wiedzę eko-
nomiczną zdobywał w Szkole Handlowej w Paryżu na kierunku rachunko-
wości i bankowości. Studia skończył w roku 1896. Praktycznych umiejętno-
ści uczył się w bankach w Paryżu i Londynie.
Po powrocie do kraju Eustachy Korwin-Szymanowski stał się aktywnym 
członkiem Stronnictwa Narodowego, a następnie jednym z przywódców 
ugrupowania. W końcowej fazie I wojny światowej i okresie odbudowy niepodległości należał do 
zwolenników Komitetu Narodowego Polskiego. Był członkiem Rady Głównej Opiekuńczej, Tym-
czasowej Rady Stanu, wreszcie Rady Stanu Królestwa Polskiego. W tym okresie, już jako doświad-
czony bankowiec, poznał Władysława Grabskiego, jednego z polskich delegatów na konferencji 
paryskiej, późniejszego ministra, premiera i autora reformy walutowej. 
Zapewne dzięki tej współpracy w 1924 roku Eustachy Korwin-Szymanowski został dyrektorem na-
czelnym Banku Gospodarstwa Krajowego, który zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami od po-
czątku swojego istnienia miał szczególnie wspierać finansowo rozwój krajowej gospodarki. Nadal 
wiele go łączyło z naszymi okolicami i Nakwasinem, który był własnością jego brata, a w później-
szych czasach syna. Wspierał odbudowę zniszczonej przez Rosjan cukrowni w Małej Wsi. W roku 
1928 został uhonorowany tytułem szambelana papieskiego.
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ZYGMUNT KITTEL
Zygmunt Kittel (1877 - 1960) był powstańcem wielkopolskim oraz pierw-
szym starostą gnieźnieńskim w niepodległej II Rzeczypospolitej. To ostat-
ni dziedzic małowiejskich dóbr w okresie międzywojennym. Urodzony  
w zaborze pruskim, od zawsze był patriotą, co skończyło się nawet wyrzu-
ceniem z gimnazjum. Wstąpił do „Sokoła”, a w grudniu 1918 roku po wy-
buchu powstania wielkopolskiego został w Gnieźnie komendantem miasta. 
Po sukcesie powstańców Rady Ludowe miasta i powiatu gnieźnieńskiego 
wybrały go jednogłośnie na starostę gnieźnieńskiego. Te urząd sprawował 
do 1919 r. Za swoją działalność Zygmunt Kittel został uhonorowany kil-
koma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Doczekał się wdzięczności również w innej formie. Jest jednym  
z bohaterów sztuki teatralnej autorstwa Gerarda Górnickiego „Poszli ci, którzy powinni” napisanej 
w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. W 2011 roku w holu budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Gnieźnie odsłonięto poświęconą mu tablicę. Pozostawił po sobie drukowa-
ny pamiętnik zatytuowany „Oswobodzenie Gniezna i trzy tygodnie dalszych potyczek” z uwagą: 
„Czysty zysk przeznacza się na budowę Pomnika dla Poległych”. W pracy zawodowej związał się z cu-
krownictwem. Do 1939 roku był dyrektorem cukrowni w Żninie, co ciekawe powrócił na to stano-
wisko również po zakończeniu wojny. Zapewne te zawodowe koneksje spowodowały, że wszedł  
w posiadanie majątku ziemskiego w Małej Wsi. 

   

Wpis w księgach wieczystych dotyczący przejęcia dóbr 
Zygmunta Kittla przez Skarb Państwa 

w wyniku reformy rolnej

Cukrownia w Żninie

Dawne zabudowania dworskie w Małej Wsi



59

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

Bibliografia

• Grzegorz Gołębiewski, Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi 18-19 sierpnia 1920 r., Płock 2015.
• Grzegorz Gołębiewski, Lwowskie Orlęta z Płocka - Halina, Jan i Tadeusz Grabscy, Notatki Płockie, 2002, 

t.47, nr 1/190, s.13-20.
• Tadeusz Kurpiewski, Tajna szkoła publiczna Aliny Rebinder w okresie okupacji, Notatki Płockie, 1992, 

t.37, nr 2/151, s. 15-18. 
• Maria Macieszyna, Pamiętnik Płocczanki, opracowanie: Anna Maria Stogowska, Płock 1996.
• Anna Maria Stogowska, Znakomite Płocczanki, Płock 2010. 
• Janina Śmieciuszewska - Rościszewska, Kartka z dziennika (19 sierpnia 1920), Notatki Płockie, 2012,  

nr 4/23, s.20-24. 
• Tajemnice płockich Powązek www.tp.com.pl
• Kurier Płocki z 1920 nr 135, nr 142, nr 147-148, nr 194-200 mbc.cyfrowemazowsze.pl › Mazowiecka  

Biblioteka Cyfrowa.
• https://www.google.com/search?q=garbolewski+siostra&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwjV-tmL2r3eAhVSqYsKHe3PC-oQ_AUIDigB&biw=1366&bih=632#imgrc=3kBLL9HDK-
7NuHM

• http://1918.sochaczew.pl/newsshow/23468?title=MIEDZY-LEGENDA-A-PRAWDA-HISTORYCZNA-
&sochaczew

• http://www.sochaczew.pl/home/newsshow2/2367?title=HONOROWY-OBYWATEL-Ignacy-Wlodzimierz
-Garbolewski-&filterId=3&sochaczew

• http://www.bkwiatkowski.pl/na-zdjeciach-czytelnikow/231-zdjecia-archiwalne-ze-zbiorow-prywatnych-
jana-borzymowskiego.html

• https://www.google.com/search?q=szko%C5%82a+chopin+sochaczew&client=firefox-b&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii3aap2L3eAhUPYlAKHbqvBQYQ_AUIDygC&biw=1366&bih=632#imgr-
c=o65qLTIVhMN-VM

• https://www.google.com/search?q=szkola+80+sochaczew&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwjUqJat173eAhWIUlAKHUN6D64Q_AUIDygC&biw=1366&bih=632#imgrc=NIbqCU-
04if4bSM

• https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-b&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw-
=1366&bih=632#imgrc=4qVO2fustbvjaM

• https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-b&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw-
=1366&bih=632#imgrc=TieRk8PDUF5NKM

• https://www.google.com/search?q=Zdj%C4%99cia+garbolewski+i+rodzina&client=firefox-b&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi5h6Dx0r3eAhUrPewKHVlFD6cQsAR6BAgBEAE&biw-
=1366&bih=632#imgrc=RG8Z8IlrEzrGzM

• https://grzegorzkomendarek.wordpress.com/2014/04/28/sochaczew-park-garbolewskiego-wiosna-2014/
• https://www.google.pl/search?q=dworek+Garbolewskiego+w+sochaczewie&rlz=1C1CHNY_plPL795PL

795&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTsuPK57_eAhWviKYKHcL-AMcQ_AUIDygC&bi-
w=1024&bih=634#imgrc=yRIZGNqjn26UxM

• http://starysochaczew.pl/dom-rodziny-policyjnej-w-sochaczewie
• http://www.sierpc.com.pl/show.php?typ=postacie&id=23
• http://www.bohaterowie1939.pl
• https://docplayer.pl/41768989-Wspomnienia-z-historii-ochotniczej-strazy-pozarnej-na-podolszycach.html
• http://osobliwosci.eduseek.interklasa.pl/~fkarol/hist/2ws.htm
• http://www.plock.eu/pl/obrona_plocka_przed_bolszewikami.html
• http://www.tnp.org.pl



60

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

Spis Treści

Wstęp ......................................................................................................................................... 1

1. Czesław Hińc (1899 - 1940) ................................................................................................. 2

2. Wywiad z Zofią Mijakowską - Kobietą, która przeżyła 100 lat niepodległości .......... 7

3. Płoccy działacze Solidarności ........................................................................................... 11

4. Płocczanki dla Niepodległej ............................................................................................. 15

5. Poprzez bohaterstwo do wolności w Gminie Radzanowo .......................................... 22

6. Chwała Bohaterom! Wszystkim Mieszkańcom Gminy Radzanowo  

- niewinnym ofiarom wojny, przemocy i prześladowań,  

którzy zginęły podczas działań wojennych w obronie Polski..................................... 30

7. Niezłomni w drodze do Niepodległości - Włodzimierz Garbolewski  

pierwszy w odrodzonej Polsce starosta sochaczewski ................................................. 36

8. Rębowianie dla Niepodległej ........................................................................................... 39

9. Bohaterowie niepodległej Polski na Ziemi Sierpeckiej - Bracia Henryk,  

Edward i Felicjan Tułodzieccy .......................................................................................... 41

10. Bohaterowie niepodległej w Gminie Sierpc ................................................................. 44

11. Antoni Gradowski - symbol udziału harcerzy w obronie Płocka ............................. 47

12. Bohater Płocka - Tadeusz Zygmunt Jeziorowski ......................................................... 49

13. Śladami przeszłości - Warszawa utraconego dzieciństwa - wspomnienia .............. 51

14. W hołdzie Druhom Strażakom Ziemi Płockiej ............................................................ 52

15. Siedmiu Wspaniałych - bohaterowie niepodległości z okolic Małej Wsi ................. 54

Bibliografia .............................................................................................................................. 59






