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Pañstwo Burakowscy wyprowadzaj¹ siê z Sierpca
Zostawiaj¹ niebagatelny wk³ad pracy w œrodowisko kultury naszego miasta, dziêki Nim rozpocz¹³ siê ruch wydawniczy i rozwinê³a siê ró¿norodna twórczoœæ literacka. Nasze czasopismo
„Sierpeckie Rozmaitoœci” w okresie kierowania nim przez pana Jana Burakowskiego osi¹gnê³o
swój znany obecnie czytelnikom kszta³t merytoryczny, ukazuj¹c siê systematycznie co dwa
miesi¹ce. Pañstwo Burakowscy i ich dzia³alnoœæ zyskali wielki szacunek i podziw, co wyra¿a siê
miêdzy innymi oficjalnymi tytu³ami i wyró¿nieniami.
Redakcja dziêkuje za zaszczyt, jakim by³a ale i zapewne d³ugo jeszcze bêdzie wspó³praca z pani¹
Halink¹ i panem Janem. ¯yczymy Im du¿o zdrowia, nowych osi¹gniêæ twórczych oraz by w
¿yczliwej pamiêci zachowali swój sierpecki epizod ¿ycia i dzia³alnoœci.
Ryszard Suty

W nastêpnym numerze
miêdzy innymi:
- opowieœci genealogiczne
- poezja i proza M³odego Wina
- co dalej z naszymi Jeziórkami

- recenzje nowych sierpeckich ksi¹¿ek
- o rozwoju i rozbudowie Skansenu
- nowy pomnik w mieœcie

SPIS TREŒCI

Na pocz¹tku musi byæ

S£OWO
Mówi¹ ¿e w Sierpcu nic siê nie dzieje, tymczasem
wydarzeñ interesuj¹cych profil naszego czasopisma
jest tak wiele, ¿e trzeba by³o zwiêkszyæ jego objêtoœæ,
by nad¹¿aæ i nie pomijaæ rzeczy wa¿nych. Przywo³ujemy jeszcze teraz tak krytykowany festiwal folklorystyczny Kasztelania – wiele miast Sierpcowi tego wydarzenia zazdroœci i chêtnie przejê³oby rolê gospodarza
tej imprezy. To tylko nam mieszkañcom Sierpca
festiwal spowszednia³ st¹d fala krytyki zw³aszcza
anonimowej w internecie. Piszemy te¿ o osobach
odznaczonych za zas³ugi dla Sierpca, o najnowszej
publikacji ksi¹¿kowej Jana Burakowskiego, ale tak¿e
du¿o o inwestycjach w Muzeum Wsi Mazowieckiej,
st¹d na tytu³owej stronie ok³adki koœció³ z
Dr¹¿d¿ewa, o który wzbogaci³ siê Skansen.
W numerze pojawia siê korespondencja zza
oceanu, z USA i Kanady. Bêdziemy chêtnie zamieszczaæ teksty naszych zagranicznych czytelników i korespondentów, bowiem poszerza siê grono emigracyjnych odbiorców, a Sierpeckie Rozmaitoœci to niepospolite Ÿród³o informacji i p³aszczyzna ró¿norodnych
wiêzi z rodzinnymi stronami.
Z ¿yczeniami przyjemnej lektury – Ryszard Suty
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X spotkanie z poezj¹ w starym borkowskim M³ynie
W pierwszym tygodniu czerwca, w malowniczo po³o¿onym M³ynie w Borkowie ju¿ po raz dziesi¹ty odby³ siê Wieczór Poezji,
na który zaprosi³ gospodarz obiektu – redaktor naczelny "Sierpeckich Rozmaitoœci" – Ryszard Suty i Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Sierpeckiej. Tegoroczna impreza nabra³a zdecydowanie nowego wyrazu, gdy¿ jej g³ównym akcentem by³a prezentacja
twórczoœci sierpeckich zespo³ów preferuj¹cych mocne brzmienia.
Zabytkowy M³yn, a¿ trz¹s³ siê w posadach, gdy imprezê rozpoczêli muzycy zespo³u Radical Front. Zagrali kilka utworów z
w³asnymi tekstami, ale z racji wystêpu na imprezie poœwiêconej poezji, zaprezentowali równie¿ dwa wiersze W³adys³awa
Broniewskiego - "Bagnet na broñ" i "Ballady i romanse", opatrzone oczywiœcie mocnym dŸwiêkiem gitar, perkusji i ciekawie
brzmi¹cej w tym zestawieniu tr¹bki. Jako druga wyst¹pi³a grupa Agonia. By³ to ich debiut przed wiêksz¹ publicznoœci¹.
Ekspresja wykonawców nie pozwoli³a zrozumieæ s³ów piosenek, które ca³ym sob¹ stara³ siê wykrzyczeæ wokalista grupy.
Doskonale s³yszalna by³a za to muzyka i pod tym wzglêdem debiut zespo³u uznaæ mo¿na za udany.
W³aœciwa czêœæ spotkania rozpoczê³a siê o zmroku, gdy przy blasku œwiec i dŸwiêkach strzelaj¹cego w palenisku ognia
rozpoczê³y siê rozmowy o potrzebie tworzenia i prezentacje utworów poetyckich. Niesamowity klimat M³yna, który tworz¹
liczne trofea myœliwskie i pami¹tki rodzinne gospodarza obiektu, sprzyja³ ujawnianiu siê kolejnych m³odych poetów. O
potrzebie uzewnêtrzniania w tekstach piosenek swoich emocji i pogl¹du na rzeczywistoœæ opowiedzieli tak¿e wokaliœci
wystêpuj¹cych podczas wieczoru zespo³ów.
Gospodarz M³yna zadba³ nie tylko o strawê duchow¹ swoich goœci. Uczestnicy spotkania nasyceni dŸwiêkami muzyki i
s³owami poezji, mogli tak¿e skosztowaæ upieczonych nad myœliwskim paleniskiem miêsnych przysmaków.
Jubileuszowe, dziesi¹te spotkanie z poezj¹ w borkowskim M³ynie z pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci jego
uczestników.
Magdalena Staniszewska
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Z ROKU NA ROK
2006
15 stycznia - inauguracja Sierpeckiej Izby Muzealnej.
Izba powsta³a z inicjatywy ksiêdza Jana Oleszki,
znajduje siê w Domu Pielgrzyma przy sierpeckim
Klasztorze.
16 stycznia - Zbigniew Charzyñski – Prezes Okrêgowej
Spó³dzielni Mleczarskiej zosta³ pierwszym kawalerem
medalu Pro Domo Sua im. Prokopa i Feliksa Sieprskich.
Medal przyznaje Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej za dzia³alnoœæ dla dobra ziemi sierpeckiej na
polach: gospodarczym, kulturalnym i artystycznym
oraz spo³ecznym.
4 marca - Urz¹d Gminy w Sierpcu otrzyma³ certyfikat
„Przejrzysta Polska”.
9 kwietnia - podczas uroczystoœci Niedzieli Palmowej
w Muzeum Wsi Mazowieckiej wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowê i modernizacjê kompleksu
muzealno-wystawienniczego.
7 czerwca - tytu³ Sierpczanina Roku 2005 przyznano
Tadeuszowi Stelmañskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Empegek.

2 wrzeœnia - zmar³ Tadeusz Pakie³a, Wójt gminy
Sierpc.
27 wrzeœnia - miasto Sierpc otrzyma³o certyfikat
Gmina Fair Play 2006.
7 paŸdziernika - Miejski Klub Sportowy Kasztelan
obchodzi³ 80 lat istnienia.
12 listopada - w wyborach samorz¹dowych wybrano
w³adze samorz¹dowe. Marek Koœmider ponownie
wybrany na stanowisko burmistrza miasta Sierpca.
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26 listopada - Tadeusz Prekurat wybrany na stanowisko
Wójta Gminy Sierpc.
23 listopada w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja pierwszej publikacji w dziejach miasta dotycz¹cej
historii sportu. Tytu³ ksi¹¿ki „80 lat Sierpeckiego Klubu
Sportowego 1926-2006”. Autorem publikacji jest
Krzysztof Strêciwilk a wydawc¹ Miejska Biblioteka
Publiczna.

2007
22 lutego - Burmistrz Sierpca Marek Koœmider i Starosta Powiatu S³awomir Fu³ek przejêli klucze do Stolicy
Kulturalnej Mazowsza. W 2006 roku funkcjê tê pe³ni³
P³oñsk.
8 marca - W Bibliotece Miejskiej odby³o siê pierwsze
spotkanie w gronie Zas³u¿onych dla Miasta Sierpca.
16 marca - w Domu Kultury odby³a siê uroczysta
realizacja projektu; „Sierpc Stolic¹ Kulturaln¹ Mazowsza 2007”. W poprzednich latach funkcjê tê pe³ni³y:
Wêgrów, Soko³ów Podlaski, Szyd³owiec oraz P³oñsk.
Realizacjê projektu przygotowa³y: Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej.
10 maja - tytu³ „Sierpczanin Roku 2006” przyznano
ksiêdzu Andrzejowi Wiêckowskiemu proboszczowi
parafii pw. Œw. Wita, Modesta i Krescencji, dziekanowi
dekanatu sierpeckiego.
11 maja - Wojciech Wiœniewski uhonorowany przez
w³adze miejskie medalem „Zas³u¿ony dla Miasta
Sierpca”.
24 maja - Szko³a Podstawowa nr 3 obchodzi³a uroczystoœci nadania imienia. Patronem placówki zosta³
ksi¹dz Jan Twardowski.
29 maja - Ireneusz Wielimborek zosta³ odznaczony
przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej medalem „Pro Domo Sua”.

21 czerwca - Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im.
Marcina Kamiñskiego obchodzi³a 25-lecie istnienia i
dzia³alnoœci.

Z ¯YCIA MIASTA
4 wrzeœnia - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie
Rozsiane ich Opiekunów i Przyjació³ obchodzi³o 10 –
lecie istnienia i dzia³alnoœci.
18 paŸdziernika - odby³a siê inauguracja Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Organizatorem tej inicjatywy jest
Dom Kultury.
29 listopada - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja przewodnika historyczno-krajoznawczego dla
sierpczan. Tytu³ publikacji „Ziemia sierpecka znana i
nieznana”. Wydawc¹ publikacji by³o Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej.
10 grudnia - sierpecki rzeŸbiarz Krzysztof Adamski
podczas wystawy rzeŸby w Domu Kultury obchodzi³
35-lecie pracy twórczej.

8 czerwca w sierpeckim skansenie odby³o siê uroczyste
otwarcie koœcio³a przeniesionego do Muzeum Wsi
Mazowieckiej z miejscowoœci Dr¹¿d¿ewo.
23 czerwca - do w¹skiego grona sierpczan ze stopniem
naukowym doktora nauk ekonomicznych do³¹czy³
Marcin Feltynowski. Jest on najm³odszym sierpczaninem w gronie sierpeckich doktorów.
25 czerwca Maria Wiœniewska i Ewa Wysocka zosta³y
odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Z³otym za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Uroczystoœæ wrêczenia medali odby³a siê w Urzêdzie Miasta z
udzia³em w³adz miejskich.

2008
luty - w kilku punktach miasta krêcono zdjêcia do filmu
„Genera³ Nil”. Rolê Genera³a zagra³ Olgierd £ukaszewicz.
6 marca - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja
kolejnej ksi¹¿ki Jana Burakowskiego. Tytu³ publikacji:
„Wojciech Jaruzelski jako przedmiot i podmiot
historii”.
marzec - z inicjatywy Domu Kultury w Sierpcu
wznowiono emisjê seansów filmowych. Kino nosi
nazwê „Jutrzenka”.
15 kwietnia - radny Kazimierz Czermiñski zosta³
odznaczony przez Prezydenta RP Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
22 kwietnia - Wojciech Jaworowski i Wojciech Rychter
zostali laureatami tytu³u „Sierpczanin Roku 2007”.

lipiec - rozpoczê³y siê prace nad renowacj¹ Jeziorek.
28 wrzeœnia odby³y siê obchody 100. Rocznicy powo³ania Sierpeckiego Oddzia³u Towarzystwa Naukowego
P³ockiego.
14 paŸdziernika S³awomir Malanowski zosta³ trzecim
z kolei laureatem Medalu „Pro Domo Sua” im. Feliksa i
Prokopa Sieprskich.
26 listopada w Domu Kultury odby³y siê uroczystoœci
jubileuszowe 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa.
11 grudnia w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja
„Herbarza szlachty powiatu sierpeckiego”. Wydawc¹
publikacji jest Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej.
10-11maja - odby³y siê uroczystoœci otwarcia Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego na terenie muzeum
Wsi Mazowieckiej.
30 maja - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja
ksi¹¿ki Haliny Gi¿ynskiej-Burakowskiej „Panna z Wilczogóry”. Wydawc¹ publikacji by³o Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej.

Maria Wiœniewska
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Z DNIA NA DZIEÑ
KWIECIEÑ-CZERWIEC 2009
/wybór/
3 kwietnia - w Sali widowiskowej Domu Kultury odby³ siê
fina³ II edycji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy o
Samorz¹dzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej. Pomys³odawc¹ i organizatorem by³ Burmistrz miasta Marek
Koœmider, uczestnikami zaœ uczniowie sierpeckich szkó³
podstawowych i gimnazjów.
3 kwietnia - w Domu Kultury odby³o siê otwarcie wystawy
plastycznej sierpeckiej grupy artystycznej „Impresja”.
4 kwietnia - odby³a siê charytatywna akcja motocyklistów
dla potrzebuj¹cych dzieci. Tytu³ akcji „Motoserce”.
5 kwietnia - w Muzeum Wsi Mazowieckiej odby³y siê
uroczyste obchody Niedzieli Palmowej.
16-19 kwietnia - Dom Kultury zorganizowa³ XVII
Dzieciêcy Festiwal Teatru, Piosenki i Tañca „Kwiecieñ Plecieñ”.
17 kwietnia - w Muzeum Wsi Mazowieckiej (w ratuszu)
odby³o siê otwarcie wystawy „Œwiat toruñskiego piernika”.
21 kwietnia - w Sali Urzêdu Miejskiego odby³o siê
podsumowanie akcji organizowanej przez sierpecki Polski
Czerwony Krzy¿. Tytu³ akcji „Mo¿e pomóc mi kropelka
Twojej krwi”.
29 kwietnia - sierpeccy samorz¹dowcy: Marek Chrzanowski Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i Zbigniew
Leszczyñski Zastêpca Burmistrza m. Sierpca obchodzili
jubileusz pracy samorz¹dowej. Podczas uroczystej sesji
odebrali gratulacje, podziêkowanie i okolicznoœciowe
statuetki.
30 kwietnia - w Bibliotece Miejskiej odby³y siê XXXI
eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego dla dzieci i
m³odzie¿y „Piêknie byæ cz³owiekiem”.
3 maja - w Muzeum Wsi Mazowieckiej odby³a siê coroczna
impreza „Gotowanie na polanie” z udzia³em mistrza kuchni
Karola Okrasy.
3 maja - na scenie Domu Kultury wystawiono operê
Stanis³awa Moniuszki „Straszny dwór”.
8 maja - w Domu Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy
malarstwa Wojciecha Wezera.
11-15 maja - Biblioteka Miejska organizowa³a II Kiermasz
Wolnych Ksi¹¿ek Bibliotecznych.
16-17 maja w Sierpcu i Bie¿uniu zainaugurowano Noc
Muzeów (impreza odbywa siê w ca³ej Polsce).
17 maja - po raz kolejny odby³a siê VI Regionalna
Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych.
21 maja - Barbara Gil uzyska³a tytu³ Sierpczanki Roku
2008. Uroczystoœci zwi¹zane z osob¹ Barbary Gil zorganizowa³ Sierpecki Oddzia³ Towarzystwa Naukowego
P³ockiego. Wnioski sk³adane przez mieszkañców Sierpca
oraz instytucje rozpatrywa³a specjalna Kapitu³a.
23 maja - minê³o 30 lat istnienia i dzia³alnoœci Miejskiego
Przedszkola nr 4. Uroczystoœci odby³y siê w placówce.
29 maja - odby³y siê uroczystoœci 50-lecia Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Sierpcu.
Podczas imprezy w Domu Kultury Spó³dzielnia jako trzecia
instytucja w mieœcie (po Bibliotece Miejskiej i Domu
6

Kultury) zosta³a uhonorowana przez w³adze miejskie
medalem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca. Z okazji jubileuszu Spó³dzielnia wyda³a publikacjê: „50 lat Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnoœciowej w Sierpcu”.
Autorem wydawnictwa jest Stanis³aw Majchrzak.
30 i 31 maja podczas Kasztelañskich Dni Sierpca dla
mieszkañców miasta zorganizowano m.in. koncert Golec
uOrkiestra oraz show znanej solistki Dody. W przedstawieniach wziê³y udzia³ tysi¹ce mieszkañców Sierpca i
okolic.
1-5 czerwca - w tych dniach w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sierpcu odbywa³ siê Tydzieñ Czytania
Dzieciom. W tej ogólnopolskiej akcji wziê³y udzia³ dzieci
sierpeckich przedszkoli.
2 czerwca - Pawe³ Wierzbicki zosta³ uhonorowany medalem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
4 czerwca - w Muzeum Wsi Mazowieckiej odby³o siê
otwarcie dwóch nowych ekspozycji sta³ych: „Kolekcja
rzeŸby ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”
oraz „Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Otwarciu ekspozycji towarzyszy³a
tematyczna sesja naukowa.
5 czerwca - Zdzis³aw Dumowski kolejnym sierpczaninem
uhonorowanym medalem Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
6 czerwca - odby³ siê X wieczór Poezji w Starym M³ynie w
Borkowie Koœcielnym.
7 czerwca - Zdzis³aw Murlikowski by³ bohaterem uroczystoœci Zas³u¿ony dla Miasta Sierpca.
10 czerwca - Szko³a Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej
zorganizowa³a uroczyste podsumowanie pracy w ramach
projektu „Korzenie europejskiej cywilizacji”.
16 czerwca - najzdolniejsi uczniowie sierpeckich szkó³
podstawowych oraz gimnazjów za dobr¹ naukê otrzymali
nagrody z r¹k Burmistrza m. Sierpca Marka Koœmidra.
Uroczystoœæ odby³a siê w Domu Kultury.
16 czerwca - w Bibliotece Miejskiej odby³a siê promocja
najnowszej ksi¹¿ki Jana Burakowskiego. Tytu³ ksi¹¿ki:
„Polska – Rosja – S³owiañszczyzna - powstanie i rozwój
pañstw - fakty i mity”.

20 czerwca - po raz pierwszy przed sierpeckim ratuszem
mi³oœnicy Sierpca odœpiewali hejna³ sierpecki. S³owa do
melodii emitowanej z ratusza napisa³ Pawe³ Bogdan
G¹siorowski.
Maria Wiœniewska

NASZA HISTORIA

Wspomnienia
pisane z pamiêci
Nasz korespondent
z Krakowa
Henryk Tuziñski

Publikujemy ostatni ju¿ fragment obszernych
wspomnieñ Henryka Tuziñskiego,
które wzbudzaj¹ wielkie zainteresowanie czytelników.
Zachêcamy m³odzie¿ do spisywania opowieœci
swoich rodziców i dziadków.
Bêdziemy je publikowaæ.
Teraz dziwiê siê, ¿e Mama, godzi³a siê na t¹ moj¹ s³u¿bê w stra¿y. Chodziliœmy na obchody, przewa¿nie we trzech. By³y zawsze trudnoœci z Rosjanami,
którzy kradli co tylko mogli. Trzeba by³o bardzo blisko
podejœæ, ¿eby zaskoczyæ, bo inaczej to oni od razu do
nas mierzyli z pepeszy. Raz by³a bardzo deprymuj¹ca
sprawa. Na wartowniê przysz³o dwóch naszych kolegów (zdaje mi siê ¿e jednym z nich by³ Bojanowski),
byli bladzi i zdenerwowani. Opowiedzieli, ¿e z³apali
Ruska na kradzie¿y, aresztowali go i zaprowadzili na
Komendê Wojenn¹ Miasta. Jakiœ ruski oficer sprawdzi³
czy faktycznie ma ze sob¹ kradzione rzeczy. Okaza³o
siê, ¿e tak. Wtedy zawo³a³, chyba kogoœ z N.K.W.D, a
ten wyprowadzi³ tego ¿o³nierza z budynku i na oczach
kolegów, zastrzeli³ (widzieli to przez okno).
Od tego dnia powiedzieliœmy sobie, ze nigdy nie
zaprowadzimy nikogo na Komendê. Drugim moim
prze¿yciem to: wypad³ nam obchód w rejonie klasztoru.
Weszliœmy na dziedziniec wiêzienia, gdzie le¿eli pomordowani przez Niemców Polacy. Widok by³ makabryczny, zamordowani Polacy le¿eli w paru rzêdach,
wœród nich chodzili ludzie, którzy szukali swoich krewnych lub znajomych. Przed parkanem natomiast by³
stos ludzkich cia³. Byli to Niemcy pomordowani przez
Rosjan i Polaków. W pierwszych dniach ³apano Niemców, przyprowadzano na teren wiezienia i zabijano ich,
odbywa³y siê samos¹dy. Rosjanie daj¹c broñ namawiali
Polaków do zabijania. Z czego du¿o Polaków korzysta³o, widzia³em niemowlê z matk¹, ono jeszcze kona³o,
œwiadkowie powiedzieli nam, ¿e dziecko zosta³o zabite,
przez uderzenie g³ówk¹ o mur parkanu. Do dzisiaj nie
mogê zapomnieæ tego widoku, przecie¿ to te¿ ludzie i na
pewno w wiêkszoœci nie byli winni zbrodni hitlerowskiej, bo winni uciekli. W pierwszych dniach by³em
jako stra¿ak na filmie radzieckim. Treœæ dostosowana
dla ¿o³nierzy frontowych. Niemcy siê znêcaj¹ nad
Rosjank¹ - ¿o³nierzem, prawie nag¹ kobietê, w koszuli
wyrzucaj¹ na œnieg i.t.p. Ca³a widownia wy³a z nienawiœci. Po paru dniach by³ zakaz samos¹dów. Dla Niem-

ców zosta³ zorganizowany obóz „Tarbudzie” (szko³a
¿ydowska) przy ulicy Narutowicza. Ale tam te¿ wy¿ywali siê niektórzy - podobno uzbrojeni cz³onkowie
organizacji konspiracyjnych, brali Niemki i potem
kazali im uciekaæ, a oni dla zabawy strzelali za nimi (to
znam z opowiadañ œwiadków). Na drugi lub trzeci
dzieñ, dosta³em rozkaz, ¿e mam zarekwirowaæ podwodê. Cia³a Niemców zostan¹ wywiezione na cmentarz
i pochowane przez Niemców z obozu. Pamiêtam, ¿e
poszed³em na Cza³pin (ob. ul. ¯eromskiego – teren
mleczarni) do gospodarza, który mia³ konie. Oczywiœcie gospodarz nie chcia³ tego zrobiæ, wiêc zdj¹³em z
ramienia karabin i powiedzia³em, ¿e musi jechaæ, bo
mam rozkaz go do tego zmusiæ. Nie mia³ wyjœcia, wiec
pojechaliœmy razem do wiêzienia i tam moja rola siê
skoñczy³a. Po kilkunastu dniach przesta³em byæ
cz³onkiem Stra¿y.
Powoli ¿ycie w mieœcie zaczê³o siê normowaæ.
Mieszkaliœmy dalej u pañstwa Jab³oñskich. W naszym
domu by³o zaplecze Urzêdu Pocztowego. Musieliœmy
czekaæ na opró¿nienie go przez obecny urz¹d Pocztowy.
Chodziliœmy z Mirkiem i kolegami na narty (zima by³a
bardzo ostra) napotykaliœmy pod œniegiem zw³oki rozebranych ¿o³nierzy niemieckich. Broni i amunicji le¿a³o
po ³¹kach du¿o. Raz próbowaliœmy strzeliæ z pancerfausta, ale gdy siê pojawi³ dymek z niego, rzuciliœmy
toto i w „nogi”, ale on nie wypali³, widocznie by³ uszkodzony. Rozbieraliœmy pociski artyleryjskie, w nich by³y
laski prochu, które po zapaleniu i udeptaniu, kr¹¿y³y w
ró¿ne strony, nawet za nami, by³a fajna zabawa. Naboje
karabinowe, wk³adaliœmy do zrobionej w p³ocie dziury.
Mieliœmy specjalnie skonstruowany drut, którego koniec przyk³adaliœmy do sp³onki i uderzaj¹c m³otkiem,
co powodowa³o wystrza³. Zabawy takie trwa³y do czasu
gdy dwaj nasi koledzy rozbieraj¹c sp³onkê od granatu
zostali ranni. Skoñczy³a siê wojna, trzeba by³o zabraæ
siê do nauki. Dowiedzia³em siê, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ
dostania siê do gimnazjum po zdaniu egzaminu.
W lutym 1945 odby³ siê egzamin wstêpny do
gimnazjum. Odbywa³ siê w plebani przy klasztorze.
Zdawaliœmy z jêzyka polskiego i matematyki. Egzamin
zdali chyba wszyscy. Zajêcia szkolne odbywa³y siê w
bardzo trudnych warunkach, ma³e pomieszczenia, a
du¿o uczniów. Ale dla nas by³o najwa¿niejsze, ¿e po
takiej d³u¿ej przerwie mo¿emy siê nareszcie uczyæ.
Uczyliœmy siê w plebani, poniewa¿ budynek szkolny
by³ zdewastowany przez wojsko radzieckie. Po przeniesieniu do budynku, trzeba by³o siê staraæ o sprzêty,
jak ³awki, krzes³a, tablice i.t.d. Du¿o ³awek przynieœliœmy z koœcio³a ewangelickiego. Wyposa¿enie klasy do
której chodzi³em, sk³ada³o siê z ³awek koœcielnych,
du¿ych sto³ów, tablicy i jednego krzes³a. Klasa by³a
bardzo liczna, atmosfera w klasie by³a bardzo dobra,
wszyscy chcieli siê uczyæ, a profesorowie nauczaæ.
Wiek uczniów w klasie by³ zró¿nicowany, niektórzy
c.d. str.8
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mieli po 20 lat. W naszych klasach wprowadzony zosta³
system semestralny. W pó³ roku koñczyliœmy jedn¹
klasê. Tylko klasa „A”, gdzie m³odzie¿ chodzi³a zgodnie z wiekiem, by³a na bie¿¹co, gdy¿ uczêszczali na
tajne komplety. Do Gimnazjum poza mn¹ chodzi³y
moje siostry Halina i Maryla, brat mój koñczy³ liceum w
Gdañsku. Ojciec po powrocie do domu, zg³osi³ siê do
pracy i zosta³ kierownikiem szko³y zreszt¹ jedynej,
budynek drugiej szko³y zosta³ spalony przez Rosjan.
Mia³ bardzo du¿o pracy. Kierowa³ szko³¹, do której
uczêszcza³o ponad 1500 uczniów, zajêcia prowadzone
by³y na trzy zmiany. Mama zajmowa³a siê domem.
Warunki materialne by³y trudne, ojciec nie zarabia³
du¿o, a byliœmy na dorobku. W domu brakowa³o wyposa¿enia, jak mebli, poœcieli, które nam zginê³y podczas
przesiedlenia w czasie okupacji. Ale mimo to atmosfera
w domu panowa³a bardzo dobra. Nareszcie po tylu
latach byliœmy razem. Mieszkaliœmy wszyscy w dwóch
pokojach i kuchni, na górze by³ lokator, natomiast na
dole w dwóch pokojach najpierw mieszkali ¿o³nierze z
Komendy Miasta. Pamiêtam, ¿e jeden z nich by³ z Armii
Krajowej, opowiada³ jak chcieli przedostaæ siê z Pragi
do Warszawy w czasie powstania przez Wis³ê. Na Wiœle
by³y piaszczyste ³achy, wojskowi dostali siê na nie i
wtedy zostali zablokowani przez ostrza³ artyleryjski z
jednej strony przez wojska niemieckie, a od strony Pragi
przez artylerie rosyjsk¹. Przy wycofywaniu ponieœli
wielkie straty w ludziach. By³ on w Polskiej Armii,
dowodzonej przez genera³a Berlinga, który zreszt¹
zezwoli³, ¿eby ka¿dy kto chcia³ móg³ iœæ na pomoc
walcz¹cej Warszawy. Po wyprowadzeniu siê ¿o³nierzy
z Komendy Miasta, pokoje zajêli funkcjonariusze
S³u¿by Bezpieczeñstwa. Do czasu opuszczenia lokalu
przez nich w domu by³o nie do wytrzymania. Wszystkie
rozmowy musia³y byæ wyciszone, dzieli³y od niech
tylko drzwi. Powoli ¿ycie zaczê³o siê normowaæ tak w
domu, jak i w gimnazjum. Nauki by³o du¿o, bo trzeba
by³o opanowaæ materia³ ca³oroczny w pó³ roku. Oprócz
tego mieliœmy zaleg³oœci w nauce, bo przecie¿ ca³¹
okupacje siê nie uczyliœmy w wiêkszoœci, trzeba by³o
fizycznie pracowaæ. Ale by³o to wszystko do pokonania
- ka¿dy chcia³ siê uczyæ.
Na pocz¹tku kwietnia 1945 zapisa³em siê do
Zawi¹zku Harcerstwa Polskiego, organizatorem by³ Jan
Chojnacki i pierwszym dru¿ynowym M.D.H. 98 im. J.
Jasiñskiego. Przybocznym by³ Zdzis³aw Wroñski. Ja
by³em zastêpowym zastêpu „Orl¹t” (najm³odsi ch³opcy) moim zastêpc¹ by³ Eugeniusz Girszewski.
Dzia³alnoœæ w harcerstwie opisa³em w odrêbnej czêœci
wspomnieñ.
Pisz¹c te wspomnienia w roku 1999 inaczej
teraz interpretuje siê wyzwolenie nas przez wojska
radzieckie. Mówi siê, ¿e to nie by³o wyzwolenie, lecz
nastêpna okupacja, jest w tym du¿o racji, ale to wtedy
wygl¹da³o inaczej. Du¿o na ten temat wypowiadaj¹ siê
8

ludzie, którzy nie prze¿ywali tego okresu. Robi¹ siê
„bohaterami”, bo taka moda zapanowa³a od 1990r. Dla
mnie wtedy wyzwolenie znaczy³o miêdzy innymi, ¿e
mog³em wszêdzie mówiæ po polsku, nie musia³em
pracowaæ 10 godzin dziennie, nie musia³em k³aniaæ siê
Niemcom, ¿e mog³em nareszcie mieszkaæ w swoim
domu, ¿e Ojciec po 6-ciu latach tu³aczki wróci³ do nas, a
co najwa¿niejsze, ¿e bêdê móg³ siê uczyæ (przez ca³¹
niemieck¹ okupacjê nie chodzi³em do szko³y, ani na
tajne komplety). Po wyzwoleniu du¿o nas wierzy³o, ¿e
bêdzie demokracja, ¿e wszyscy bêd¹ mieli jednakowe
szanse u³o¿enia sobie ¿ycia. Ma³o by³o ludzi na naszym
terenie, którzy by wiedzieli co nas czeka. Trzeba siê
dostosowaæ do nowych warunków. I w miarê swoich
mo¿liwoœci, robiæ to tak, ¿eby w Polsce by³o dobrze i
¿eby mimo stworzonych warunków mieæ wp³yw na
dzia³alnoœæ polityczno-spo³eczn¹. W czasie gdy nale¿a³em przed wojn¹ do gromady „Zuchów” jak i po
wojnie, gdy by³em harcerzem, moim idolem by³ twórca
„Zuchów”, autor ksi¹¿ki „Kamienie na szaniec” Aleksander Kamiñski. Po klêsce Powstania Warszawskiego
Kamiñski stawia³ nowe zadania dla m³odzie¿y w 1945
chocia¿ wczeœniej pisa³ w „Biuletynie informacyjnym”,
¿e nie wolno wywo³ywaæ powstania, które siê nie uda,
¿e musimy wierzyæ swoim dowódcom. Wierzy³, ¿e
sprawy polskie s¹ w odpowiednich rêkach. Zacytujê
fragment z wywiadu prof. Andrzeja Janowskiego na
temat pogl¹dów Kamiñskiego: „Na pocz¹tku roku
1945, A. Kamiñski znalaz³ siê poœród tych, którzy
bardzo szybko doszli do wniosku, ¿e g³ównie zadanie
dla takich jak oni to powstrzymywaæ szczeniaków jak
ja, wówczas przed konspiracj¹, bo nas wszystkich za³atwi¹. On patrz¹c na ruiny Warszawy zaraz po powstaniu
mia³ powiedzieæ „to wszystko nasza wina” nie chcia³
kolejnych ofiar. Nie mia³ cienia z³udzeñ, co do Sowietów, natomiast nie wierzy³ w ¿adn¹ trzecia wojnê œwiatow¹. Nie wierzy³ w powrót Andersa na bia³ym koniu.
Uwa¿a³ ¿e polska jest nad Wis³¹, a ca³y naród przecie¿
nie wyemigruje. Dla wielu ludzi, którzy przeszli powstanie i okupacjê, P.R.L. nie by³ niczym sympatycznym,
ale by³o wreszcie koñcem wyrzynania. Kamiñski by³
zdania, ¿e nastêpne konspiracje, to bêd¹ kolejne tysi¹ce
m³odzie¿y, która pójdzie do piachu. On myœla³ jak
Eugeniusz Kwiatkowski, który po wojnie dopóki mu
pozwolili odbudowywa³ Gdyniê. Trzeba by³o iœæ na
kompromis, co wielu mia³o mu za z³e.”
Ja w swoim ¿yciu stara³em siê kierowaæ jego
zasadami, przede wszystkim byæ potrzebnym ludziom i
krajowi.
Henryk Tuziñski

KOŒCIO£Y I RELIGIE

RzeŸba TRON

£ASKI z koœcio³a œw. Ducha w Sierpcu

W poprzednim numerze Sierpeckich Rozmaitoœci ukaza³ siê
mój artyku³ na temat Koœcio³a Œwiêtego Ducha w Sierpcu. W
obecnym artykule chcia³am poruszyæ temat wystroju tego¿
koœcio³a, a szczególnie, znajduj¹cej siê w nim przez ca³e wieki,
rzeŸby - tzw. Tronu £aski. Jest to figuralne przedstawienie Boga
Ojca z Ukrzy¿owanym Chrystusem i Duchem Œw. pod postaci¹
go³êbicy. RzeŸba zosta³a przeniesiona w 2005 roku do Muzeum
Diecezjalnego P³ockiego, gdzie jest pod sta³¹ opiek¹ konserwatora zabytków, a jednoczeœnie w ten sposób zwiêkszy³o siê bezpieczeñstwo przechowywania tego bezcennego dzie³a sztuki.
Trudno oceniæ dok³adnie wiek zabytku, gdy¿ w czasach
kiedy powstawa³ nie by³ jeszcze rozpowszechniony zwyczaj datowania i sygnowania dzie³. Z zachowanych akt wizytacji biskupich mo¿na wnioskowaæ, i¿ by³a ona obecna w koœciele, ju¿ od
pocz¹tku jego istnienia. RzeŸba - Tron £aski by³a najprawdopodobniej fragmentem bardziej rozbudowanej nastawy o³tarzowej, o czym œwiadczy³oby zdanie zachowane w dokumentach z
wizytacji biskupiej z 1597 - „O³tarz
wielki murowany z rzeŸb¹ Trójcy Œwiêtej i Œwiêtego Ducha mówi¹, ¿e konsekrowany”. Nale¿y przy tym zaznaczyæ,
¿e zwykle wraz z konsekracj¹ koœcio³a
³¹czono i konsekracjê o³tarza g³ównego, st¹d wniosek, i¿ rzeŸba znajdowa³a
siê w koœciele, ju¿ od chwili jego wybudowania, czyli na prze³omie XV-XVI
wieku. Wykonanie nastawy o³tarzowej
do koœcio³a œw. Ducha w Sierpcu przypisywane jest szkole Wita Stwosza /ok.
1448-1533/, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli póŸnego gotyku
w rzeŸbie polskiej.
Na prze³omie wieku XV – XVI Sierpc
prze¿ywa okres ogromnego rozwoju
gospodarczego, zwi¹zanego z przemys³em sukienniczym. Wzrasta zamo¿noœæ miasta i jego mieszkañców, co
pozwala na budowê nowych obiektów
sakralnych - koœció³ Matki Bo¿ej na
wzgórzu Loret i koœció³ œw. Ducha
budowane s¹ prawie w tym samym
czasie, przez ten sam zespó³ budowniczych. Œcis³e kontakty kupców sierpeckich ze œrodowiskiem krakowskim,
sprzyjaj¹ bardzo dostêpowi do sztuki
gotyckiej, tak piêknie reprezentowanej w tamtym okresie, w³aœnie w Krakowie przez Wita Stwosza. Niestety nie wiadomo, kto tak
naprawdê spowodowa³ pojawienie siê rzeŸby w œrodowisku
sierpeckim, czy by³ to zakup indywidualny, mo¿e nawet wotywny, czy te¿ przemyœlana realizacja wykonana œciœle na zamówienie okreœlonej grupy sponsorów, na potrzeby nowo budowanego koœcio³a.
W ci¹gu wielu wieków, zarówno w malarstwie jak i rzeŸbie,
ró¿nie przedstawiano Trójcê œw. W³aœciwie przez pierwsze 800
lat chrzeœcijañstwo nie zna³o osobowego przedstawienia Osób
Trójcy œw., jeœli istnia³a taka potrzeba, przedstawiano ten typ
ikonograficzny nie figuralnie. Dopiero ok. X wieku zaczêto stosowaæ nowy uk³ad w przedstawieniach - Boga Ojca, Syna Bo¿ego i Ducha œw. Najczêœciej stosowano jeden z trzech przyjêtych
wówczas wzorców :
1– po prawicy Boga Ojca umieszcza siê Chrystusa, a nad
nimi, lub pomiêdzy ich twarzami Ducha œw. pod postaci¹
go³êbicy.
2- Bóg Ojciec w stroju monarszym trzyma krzy¿ z Synem
Bo¿ym, a nad nimi Duch œw. w postaci go³êbicy.

3- cia³o Chrystusa le¿y na kolanach tronuj¹cego Boga Ojca,
który podpiera górn¹ czêœæ korpusu zmar³ego Syna.
Sierpecka rzeŸba z koœcio³a œw. Ducha reprezentuje drugi z
przedstawionych przez mnie typów ikonograficznych. Trudno
stwierdziæ, jakie by³y pocz¹tki powstania takiego w³aœnie uk³adu postaci Boga Ojca i Chrystusa. Badania niemieckich historyków sztuki wykazuj¹, i¿ wymieniony wy¿ej pierwszy i drugi
wzorzec, jest przeobra¿eniami wczeœniejszego wzorca, nazwanego przez nich niemieckim terminem „Gnadenstuhl”. W
przypadku trzeciej wersji przedstawienia wykazuj¹ oni podobieñstwo i wrêcz zgodnoœæ z najbardziej popularnym typem
Piety. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w œrodowisku niemieckim istnieje
g³êboko zakorzeniony pogl¹d, ¿e Pieta obrazuje skargê Marii,
op³akuj¹cej œmieræ Jej Syna. Z tej przes³anki wysnuto wnioski,
¿e i Bóg Ojciec powinien byæ te¿ pokazany w swoim cierpieniu z
powodu mêki i œmierci Chrystusa i wobec tego przedstawienie
to nazwano te¿ „Compassio Patris”. W tym figuralnym przedstawieniu, w œredniowieczu bardziej
odwo³ywano siê do wypowiedzi mistyków, prywatnej dewocji, czy apokryfów, ni¿ do Biblii czy liturgii.
Jednym z pierwszych Ÿróde³ jakie
wskazywano by³y listy œw. Paw³a do
Rzymian, w których wyra¿a³ on pogl¹d,
¿e Bóg wystawi³ przed ca³ym œwiatem
skropionego w³asn¹ krwi¹ Syna jako
widomy znak i narzêdzie pojednania i w
ten sposób okaza³ sw¹ zbawcz¹ sprawiedliwoœæ. W³aœnie tak¹ myœl wykorzystano przy przedstawieniu Tronu
£aski w XII w. Wtedy to w³aœnie zapocz¹tkowano te¿ now¹ tradycjê adoracji
cierpieñ Chrystusa, wprowadzaj¹c nowe przedstawienie Trójcy œw. Zaczêto
ukazywaæ Boga Ojca i Ducha œw. ³¹cznie
z ukrzy¿owanym Chrystusem. Przedstawienie to szokowa³o wiernych ze
Wschodu, którzy nie mogli zgodziæ siê
na umieszczenie, w samym centrum
Glorii trynitarnej, hañby Zwyciê¿onego
i cierpieñ Potêpionego. Nie mogli oni
zrozumieæ g³êbi myœli teologicznej
zawartej w tym przedstawieniu, natomiast zachodni wyznawcy religii chrzeœcijañskiej widzieli w tym typie ikonograficznym realizacjê najwiêkszego
planu Bo¿ego. W³aœnie w XI i XII wieku chrystologia ³aciñska
podejmuje antyczn¹ wizjê cz³owieka skazanego na dŸwiganie
swymi s³abymi si³ami nadludzkie przeznaczenie Boga. Tron £aski sta³ siê wybitnie przydatnym do przedstawienia tej¿e wizji.
Najpierw zaczêto stosowaæ Tron £aski jako ilustracjê tekstu
rozpoczynaj¹cego kanon mszalny s³owami „Te igitur..” /Ojcze
nieskoñczenie dobry…/ gdzie litera „T” mia³a obrazowaæ krzy¿
Chrystusa. Bóg ukazuj¹c swego syna objawi³ œwiatu, i¿ w ten
sposób pojedna³ ze sob¹ œwiat, zbawiaj¹c ludzi.
RzeŸba z koœcio³a sierpeckiego jest w³aœnie klasycznym
przyk³adem przedstawienia Tronu £aski, w którym Bóg Ojciec
ukazany zosta³ w ca³ym swym Boskim majestacie, co dodatkowo podkreœlone zosta³o poprzez przedstawienie Boga na tronie, w królewskich szatach i koronie. W ten sposób ukazuje
nam siê Monarcha œwiata, zgodnie ze s³owami proroka Izajasza
– „ujrza³em Pana siedz¹cego na tronie, a tren jego szat wype³nia³ œwi¹tyniê”.
Danuta Nawrocka - Nowak
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Niezwyk³e spotkania
Paulina Orzechowskiego

rana sta³y w pobli¿u domu i wy³y zawiedzione tym, ¿e
koncert tak nagle siê skoñczy³. To prze¿ycie wywar³o
tak wielkie wra¿enie, ¿e Paulin na kilka dni zaniemówi³,
nie móg³ wydobyæ z siebie ani s³owa.
Kiedyœ podobnie, wracaj¹c z jakiejœ potañcówki noNiegdyœ kontakty cz³owieka z dzikim zwierzem nie c¹ przysn¹³ w lesie. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e zdarza³o
nale¿a³y do rzadkoœci. Mo¿na te¿ by³o siê spotkaæ z mu siê to wiele razy. Zmêczenie i zarwany kawa³ek
istotami spoza œwiata materialnego. Temu szczególnie nocy zachêca³y do odpoczynku. Dosz³o do jeszcze jedsprzyja³o przebywanie noc¹ z dala od domu. Na takie nego spotkania z wilkami. Uchyliwszy oczy dostrzeg³
okolicznoœci by³ poniek¹d skazany Paulin Orzechow- stoj¹ce w pobli¿u wilki. Skrzypce tym razem le¿a³y
ski. ¯y³ na niezbyt du¿ym gospodarstwie z ¿on¹ Józef¹ gdzieœ dalej, a ka¿dy podejrzany ruch móg³ skoñczyæ
oraz gromadk¹ dzieci. A ¿e potrafi³ graæ na skrzypcach, siê Ÿle. Przypomnia³ sobie, ¿e ktoœ opowiada³, ¿e wilki
niekiedy mia³ okazjê trochê sobie dorobiæ. Pogra³ nie- nie rzucaj¹ siê na nie¿ywego. Siedzia³ dalej nieruchomo
kiedy na jakimœ weselu albo wiejskiej zabawie. Takie pod drzewem, zbiera³ myœli, jak wyjœæ ca³o z opresji.
zabawy koñczy³y siê póŸno. Do domu wraca³ nad ranem Czas siê d³u¿y³ w nieskoñczonoœæ. Byle dotrwaæ do
albo w œrodku nocy. Drogi wówczas by³y nieutwardzo- rana. Dzieñ mo¿e da jakieœ rozwi¹zanie. Powoli ciemne, wiod³y przez pola, lasy, zaroœla w pobli¿u bagien, noœæ zaczê³a ustêpowaæ. Naraz us³ysza³ jakieœ odg³osy
jezior i rzek. Noc¹ jedynym oœwietleniem u³atwiaj¹cym na goœciñcu. Po chwili da³o siê s³yszeæ krzyki mê¿przemieszczanie siê wêdrowcowi, o ile nie by³o poch- czyzn. Któryœ wo³a³: „Wilki chc¹ po¿reæ cz³owieka!”
Wkrótce mê¿czyŸni uzbrojeni w wymontowane z wozu
k³onice byli ju¿ obok Paulina. Wilki uciek³y. Mê¿czyŸni
zabrali struchla³ego Orzechowskiego i odwieŸli do
domu.
Do zupe³nie odmiennego spotkania dosz³o podczas
jakiejœ innej g³êbokiej nocy. Maszeruj¹c równym chocia¿ niezbyt szybkim krokiem utrudzony i lekko podchmielony muzykant zauwa¿y³, ¿e wychodzi mu naprzeciw dwóch mê¿czyzn. Przez g³owê przebieg³a
myœl, czy to nie jakieœ rzezimieszki. Gdy zatrzymali siê
przy nim okaza³o siê, ¿e s¹ elegancko ubrani i wygl¹daj¹ na
bardzo przyzwoitych ludzi. Zapytali grzecznie,
Teresa Losiak i Grzegorz
Adamkowski
Rys. Anna Mroczyñska
czy nie zechcia³by pograæ trochê na uroczystoœci, która
murno, by³ ksiê¿yc i gwiazdy. Niekiedy mo¿na by³o odbywa siê w pobliskim domu. Paulin zgodzi³ siê. Wedostrzec niewielkie œwiate³ko w oknie jakiejœ chaty. szli do stoj¹cego nieopodal budynku. Pomieszczenie,
Mog³y b³ysn¹æ wœród ciemnoœci œlepia wiejskiego psa, do którego weszli by³o s³abo oœwietlone. Mê¿czyŸni
a poza wsi¹ dzikiego zwierza. Dlatego niechêtnie po- poprosili, ¿eby zagra³ coœ skocznego. Spod smyczka
dró¿owano noc¹, zw³aszcza w pojedynkê. Nasz Paulin pop³ynê³y dŸwiêki dziarskiej melodii. Paulin zdziwi³
jednak niekiedy decydowa³ siê na powrót do domu siê, ¿e w izbie nie ma nikogo poza dwoma mê¿czyznanoc¹. Odwagi pewnie dodawa³a wypita gorza³ka.
mi, ale gra³ dalej. Naraz dwaj mê¿czyŸni zaczêli tañPewnego razu wracaj¹c przez las usiad³ pod drze- czyæ ze sob¹ w ko³o, coraz energiczniej. Spod obcasów
wem, by chwilê odpocz¹æ. Zmêczenie zrobi³o swoje. zaczê³y wydobywaæ siê iskry, a i buty przypomina³y
Zasn¹³. Po jakimœ czasie obudzi³ siê, uchyli³ oczy i prze- kopyta. Twarze robi³y siê coraz bardziej szkaradne. W
razi³ siê. Wokó³ niego sta³y wilki. Ze strachu nie wie- pomieszczeniu unosi³ siê dym i sw¹d siarki. Przera¿ony
dzia³ co zrobiæ. Paulin ockn¹³ siê i uœwiadomi³ sobie, ¿e Paulin w pewnym momencie zmieni³ gran¹ melodiê.
w rêku trzyma skrzypce. S³ysza³ kiedyœ, ¿e wilki lubi¹ Pop³ynê³y spokojne takty pieœni: „Kto siê w opiekê
muzykê. Zacz¹³ wiêc w pewnym momencie graæ. Wilki odda Panu swemu...”. Natychmiast zginê³o z³owrogie
stoj¹ce kilka metrów od niego sta³y nieruchomo. Wyra- otoczenie. Graj¹cy Paulin siedzia³ na solidnej kêpie
Ÿnie to wskazywa³o, ¿e s³ucha³y muzyki. Powoli wsta³, otoczonej grz¹skim bagnem i gra³ nabo¿n¹ pieœñ.
nie przestaj¹c graæ. Zacz¹³ iœæ wolnym krokiem ca³y Solidnie wystraszony wydosta³ siê z trudem na drogê i
czas rzêpol¹c jak¹œ melodiê. Wilki sz³y za nim krok w wróci³ do domu.
krok. Do domu by³ jeszcze spory kawa³ek drogi. Przeszed³ go spokojnym marszem nie przestaj¹c graæ. Nie
Komentarz historyczny:
wiedzia³ jak zachowaj¹ siê odprowadzaj¹ce go wilki.
Opowieœæ opracowano na podstawie spisanej przed
Gdy znalaz³ siê ko³o swojego domu, dalej nie przesta- laty relacji wnuczek Paulina: Józefy z Brudziñskich
wa³ graæ. Józefa us³yszawszy graj¹cego mê¿a, uchyli³a Okraszewskiej (1905-1982) i Genowefy z Brudziñdrzwi. Paulin wszed³ pospiesznie do domu. Wilki do
dokoñczenie str. 11
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Kozaczyzna w dziejach Polski i Rosji
ci¹g dalszy z poprzedniego numeru

A

le s³aboœæ w³adzy królewskiej i brak polityki
pañstwowej nie pozwoli³y na
wypracowanie
programu „zaAutor artyku³u J. Burakowski
gospodarowania” Kozaków i
ujêcia stosunków z nimi w
stabilne formy organizacyjno-prawne. Ubóstwo skarbu
koronnego nie pozwala na zatrudnienie wiêkszej liczby
Kozaków jako zaciê¿nych ¿o³nierzy w s³u¿bie
Rzeczypospolitej (Kozacy rejestrowi) a mo¿now³adcy kresowi
rozbudowuj¹cy swoje latyfundia na Ukrainie nie chc¹ nawet
s³yszeæ o mo¿liwoœci osadzenia Kozaków na ziemi jako
wolnych rolników zobowi¹zanych do s³u¿by wojskowej. Nawet
w XVII wieku, okresie skrajnego zagro¿enia Rzeczypospolitej,
proponowano KozaczyŸnie, populacji ju¿ kilkusettysiêcznej,
wpisanie do rejestru (p³atni ¿o³nierze) tylko 5 tysiêcy osób (inni
mieli staæ siê ch³opami pañszczyŸnianymi). Mo¿now³adcy i
hierarchia Koœcio³a Katolickiego nawet w chwili œmiertelnego
zagro¿enia pañstwa torpeduj¹ projekt samorz¹du dla Ukrainy
i w³¹czenia jej, jako trwa³ego cz³onu do Rzeczpospolitej (projekt Unii Hadziackiej z 1658r.). St¹d prawie dwa wieki braku
spokoju na Zaporo¿u Kozacy raz walcz¹ wspólnie z Polakami
przeciw Moskwie, Tatarom lub Turkom, kiedy indziej walcz¹
przeciw Polsce. Niektórzy polscy mo¿now³adcy chcieli w oparciu o Kozaczyznê realizowaæ swoje ambicje polityczne (Dymitr Wiœniowiecki, Samuel Zborowski i inni) ale przewa¿aj¹
tendencje do ograniczenia roli i liczby Kozaków rejestrowych i
narzucenie wiêkszoœci Kozaków pañszczyzny. Do klasyki
polskiej g³upoty politycznej wyp³ywaj¹cej z przewagi prywaty
nad interesami pañstwa nale¿¹ s³owa Albrychta Stanis³awa
Radziwi³³a, wielkiego kanclerza litewskiego (sk¹din¹d wybitnego polityka i mecenasa sztuki), który ¿ale atamanów kozackich, ¿e s¹ krzywdzeni choæ przecie¿ chroni¹ Rzeczpospolit¹ i
s¹ cz³onkiem jej spo³ecznoœci, skwitowa³ „dowcipnie”: „Tak
jesteœcie cz³onkami, ale takimi, jak paznokcie i w³osy w ciele
cz³owieka. Trzeba je przycinaæ, gdy nadmiernie urosn¹”.
Skutki tego przycinania by³y katastrofalne, tak dla Ukrainy jak i
dla Polski. Prawie dwieœcie lat Rzeczpospolita by³a os³abiana
buntami kozacko-ch³opskimi – od powstania Krzysztofa Kosiñskiego w latach 1591-1593 poczynaj¹c a na KoliszczyŸnie
w 1768 roku koñcz¹c (1591-1593, 1594-1596, 1625, 1630,
1635, 1637-1639, 1648, 1664, 1666, 1671, 1768). Bunty te i
ich t³umienie zwi¹zane by³y z niewiarygodnymi cierpieniami i
okrucieñstwami. Powstañcy mordowali szlachtê i ¯ydów a dowódcy wojsk koronnych i mo¿now³adcy topili bunty w morzu
krwi, wyludniaj¹cym ca³e okolice (przeciw czemu protestuj¹
czasami nawet w³aœciciele maj¹tków trac¹cy ch³opów
pañszczyŸnianych). Przywódcy buntów i starszyzna kozacka

traceni s¹ wœród wyrafinowanych tortur a tysi¹ce hajdamaków
œcinanych. Najczêstszym sposobem egzekucji starszyzny
jest wbijanie na pal a gdy w stepowych okolicach brak
odpowiedniej iloœci drzew – rozrywanie ¿ywcem koñmi lub
æwiartowanie (poprzedzane niekiedy obdzieraniem ¿ywcem
za skóry). Szczególnie ponur¹ s³aw¹ na Ukrainie cieszy³ siê
jeden z wybitniejszych wodzów w dziejach Polski – hetman
wielki koronny – Stanis³aw Koniecpolski, zwolennik gaszenia
kozackiego ognia krwi¹. O specyfice buntów ch³opskokozackich na Ukrainie pewien obraz mog¹ daæ fakty obrazuj¹ce ostatnie powstanie w I Rzeczypospolitej – Koliszczyznê
(1768 r.). Powstañcy wymordowali sto kilkadziesi¹t tysiêcy
szlachty i ¯ydów (w tym 20 tysiêcy w zdobytym Humaniu –
„rzeŸ humañska”) a po Humeniu buntu przez wojska polskie i
rosyjskie wyr¿niêto do nogi mieszkañców wielu wsi. Dowódca polski, kasztelan kijowski rotmistrz Józef Stempkowski
kaza³ inicjatora powstania Iwana Gontê ¿ywcem obedrzeæ ze
skóry i poæwiartowaæ, kilkudziesiêciu przywódców wbiæ na
pale a kilka tysiêcy zwyk³ych hajdamaków puœci³ do domu po
obciêciu prawych r¹k i lewych stóp, by nie mogli wzi¹æ udzia³u
w dalszych buntach. Dowódca rosyjski przej¹³ jeñców –
Kozaków z lewobrze¿nej Ukrainy z Maksimem ¯eleŸniakiem,
których zes³ano na katorgê lub wcielano do Kozaków syberyjskich.
pogeum Kozaczyzny Ni¿owej to jednoczeœnie wstêp
do jej zejœcia ze sceny historycznej jako samodzielnego podmiotu politycznego. Po wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego (1648), które w pe³ni ukaza³o potencja³
Kozaczyzny, przez oko³o 10 lat funkcjonowa³a ona jako suwerenne pañstwo. Geniusz polityczny Chmielnickiego, lawiruj¹cego miêdzy Polsk¹, Rosj¹, Chanatem Krymskim, Szwecj¹ i
Wo³oszczyzn¹, zapewni³ Ukrainie znacz¹c¹ pozycjê na scenie politycznej wschodniej Europy. Wg planu rozbioru Polski z
Radnot (1656) mia³o powstaæ du¿e pañstwo ukraiñskie obejmuj¹ce nie tylko 3 „województwa Ruskie” (przy³¹czone do
Korony po Unii Lubelskiej) ale tak¿e Rus Czerwon¹, Wo³yñ i
Podole. Przedwczesna œmieræ Chmielnickiego (1657) zniweczy³a te plany. Jego nastêpcy (Iwan Wyhowski, Piotr Doroszenko, Iwan Mazepa) nie zdo³ali, mimo przejœciowych
sukcesów, zjednoczyæ Ukrainy i zapewniæ jej suwerennoœæ.
Kozaczyzna, podzielona miêdzy Polskê i Rosjê, powoli obumiera wrastaj¹c w struktury spo³eczne i polityczne tych
pañstw. W 1699 r. sejm polski likwiduje resztki autonomii Kozaczyzny w Polsce a w 1764 r. Katarzyna II znosi hetmanat
kozacki na Ukrainie lewobrze¿nej i przesiedla czêœæ Kozaków
Ni¿owych na inne tereny. – Ale jednak Zaporo¿e nie ginie bez
œladu. Powstanie kozackie i pañstwo Bohdana Chmielnickie-
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skich Piotrowskiej (1912-1988). Natomiast w oparciu o Ÿród³a archiwalne mo¿na uœciœliæ niektóre dane dotycz¹ce
Paulina i jego bliskich.
Paulin urodzi³ siê 22 czerwca 1834 roku w Kaczorowach (par. Gralewo). By³ synem Józefa i Franciszki ze
Szczypawków. Józef nosi³ nazwisko Rzechowski. Byæ mo¿e, ¿e jego korzenie siêgaj¹ rodziny Rzechowskich
herbu D¹browa z ziemi makowskiej. Pod tym nazwiskiem zosta³ wpisany do ksiêgi chrztów Paulin. Z tym
nazwiskiem stan¹³ w Je¿ewie 21 listopada 1860 roku na œlubnym kobiercu z Józef¹ Chorzewsk¹ (1843-1916). Pani
m³oda by³a córk¹ Józefa i Zuzanny z Kisielewskich wywodz¹cych siê z drobnej szlachty z parafii S³upia i £êg. Nie
wiadomo dlaczego Paulin od pewnego momentu zacz¹³ u¿ywaæ nazwiska Orzechowski. Paulin i Józefa przez wiele
lat mieszkali w Szumaniu-Pejorach, czasowo w Skoczkowie i Sulencicach. Na stare lata osiedli w Piastowie, w
którym zamieszka³ ich syn Franciszek (1870-1930). Paulin zmar³ oko³o 1900 roku.
Pawe³ Bogdan G¹siorowski
11

NASZA HISTORIA
c.d.ze str. 11
go to mity za³o¿ycielskie nowo¿ytnej Ukrainy. Mity, których
g³ównym filarem jest walka ze szlacheck¹ Polsk¹ – dla
Ukraiñców synonimem wszelkiego z³a i niewiarygodnych
cierpieñ ludu ukraiñskiego.
fekty koñcowe „polskiego wariantu” rozwi¹zania
problemu kozackiego to: zniszczenie Kozaczyzny
Ni¿owej jako istotnego podmiotu polityczno-militarnego w
Rzeczypospolitej, jedna z podstawowych przyczyn upadku
pañstwa polskiego i morze wylanej krwi. I oczywiœcie latyfundia magnackie, fortuny najwiêksze w Europie. Wspomniany
ju¿ hetman Stanis³aw Koniecpolski skar¿y³ siê, ¿e „nawet w
dwie niedziele” (tygodnie) nie zdo³a objechaæ swych posiad³oœci ukrainnych ze 120 tysi¹cami poddanych. Pozosta³y po nich
szcz¹tki wspania³ych pa³aców i barokowych œwi¹tyñ. Ale to nie
wszystko. W mitologii narodowej i œwiadomoœci Polaków
pozosta³ stereotyp Ukraiñca – hajdamaki r¿n¹cego Polaków, a
w œwiadomoœci Ukraiñców polskiego szlachcica jako diab³a
pêdz¹cego batogiem prawos³awnych do katolickich œwi¹tyñ,
pal¹cego wsie i wbijaj¹cego na pale tysi¹ce Kozaków.
naczej potoczy³y siê losy Kozaczyzny w Rosji. Pierwsze
wielkie wspólnoty kozackie wyrastaj¹ tu nad rzekami:
Don (Wojsko Doñskie) i Jaik (Ural) nieco póŸniej ni¿ kozaczyzna Ni¿owa (Kozacy
doñscy przejmuj¹ od
Zaporo¿a niektóre
wzorce organizacyjne). Szybki ich rozwój
zwi¹zany jest ze wzrostem obci¹¿eñ pañszczyŸnianych w Rosji
XVII w. W czasach panowania cara Micha³a
Romanowa, gdy Rosja
zmaga siê z licznymi
zagro¿eniami zewnêtrznymi, wspólnoty kozackie otrzymuj¹ daleko posuniêt¹ autonomiê, blisk¹ suwerennoœci (doñscy w 1613
r., jaiccy w 1623r.).
Kozacy doñscy walcz¹
z Tatarami Krymskimi i
Turcj¹, Kozacy jaiccy z
Kirgizami, Ord¹
Nogajsk¹ i Chanatem Chiwañskim. W miarê umacniania siê
pañstwa rosyjskiego autonomia kozacka jest stopniowo ograniczana, do czego pretekstów dostarcza³o k³opotliwe dla pañstwa ich ³upie¿cze napady na pogranicze Turcji, Rosji i Chiwy,
a tak¿e nieprawomyœlnoœæ religijna (znaczna czêœæ Kozaków
to zwalczani przez pañstwo tzw. Raskolnicy, czyli staroobrzêdowcy). W zwi¹zku z tym Kozacy bior¹ masowy udzia³ w
wielkich powstaniach ch³opsko-kozackich Stieñki Razina
(1668-1671) i Jemieliana Pugaczowa (1773-1775). Ca³kowicie autonomiê polityczn¹ Kozactwa znios³a w 1775 r. Katarzyna II. Ale – uwaga! – nie oznacza³o to ani likwidacji Kozaczyzny ani pozbawienie kozactwa przywilejów lecz raczej
przekszta³cenia organizacyjno-prawne. Kozacy zostali w pe³ni
podporz¹dkowani w³adzom pañstwowym Rosji ale jednoczeœnie uzyskali prawa osobnego stanu rycerskiego z licznymi przywilejami. Zachowali wolnoœæ osobist¹, w³asnoœæ ziemi,
zwolnienia od wiêkszoœci podatków i samorz¹d kozacki o
znacznym zakresie samodzielnoœci w sprawach wewn¹trzwspólnotowych. Starszyzna kozacka zosta³a nobilitowana a
wojska kozackiego wprowadzono rosyjskie oficerskie stopnie
wojskowe. W zamian Kozacy zobowi¹zani zostali do odbywania s³u¿by wojskowej w okreœlonym wymiarze i stawania w
razie wojny z koniem i uzbrojeniem. Stopniowo, wraz z posze-
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rzaniem granic pañstwa rosyjskiego, spo³ecznoœci kozackie
tworzone s¹ – tak¿e z inicjatywy w³adz – na przedgórzach
Kaukazu, w Azji Œrodkowej, Syberii i na Dalekim Wschodzie
(Kozacy kubañscy, terscy, siemiradzcy, astrachañscy, zabajkalscy, amurscy, ussuryjscy i inni). Zamo¿ne stanice kozackie
sta³y siê rejonami przoduj¹cej w Rosji gospodarki rolnej a
pañstwo zyska³o „bezp³atn¹” i bardzo skuteczn¹ ochronê granic najbardziej nara¿onych na ataki. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
Kozacy odegrali w Rosji ogromn¹ rolê nie tylko w poszerzaniu
granic imperium i ich ochronie, ale tak¿e w licznych wojnach.
O wysokiej randze „stanu kozackiego” w carskiej Rosji œwiadczy fakt, ¿e od 1827 r. nominalnym atamanem kozackim by³
ka¿dorazowy nastêpca tronu. Doskonale wyszkolone i wyekwipowane zastêpy jazdy kozackiej tworzy³y elitarne jednostki
armii rosyjskiej (w przeddzieñ wybuchu I wojny œwiatowej –
ponad 450 tysiêcy ¿o³nierzy).
ewolucja PaŸdziernikowa 1917r. zapocz¹tkowa³a
d³ugi, tragiczny 40-letni okres w ¿yciu Kozaczyzny
Rosyjskiej. Tak¿e walk bratobójczych. Wiêkszoœæ Kozaków
opowiedzia³a siê w czasie wojny domowej (1918-1922) po
stronie bia³ych ale odegrali oni istotn¹ rolê równie¿ w Armii
Czerwonej (s³ynna jazda Budionnego). Sprowadzi³o to na
spo³ecznoœæ kozack¹
dotkliwe represje i
likwidacjê wszelkich
przejawów samorz¹dnoœci. Ale to dopiero
pocz¹tek nieszczêœæ.
Zamo¿ne stanice kozackie opiera³y siê kolektywizacji, czego
skutkiem by³y rekwizycje ¿ywnoœci, g³ód i
deportacje na Sybir. W
latach II wojny œwiatowej (w ZSRR lata
1941-1945) i bezpoœrednio po jej zakoñczeniu Kozacy byli
represjonowani za kolaboracjê czêœci z nich
z Niemcami (choæ tak¿e wœród wyró¿nioKozacy - W. Maùecki
nych za mêstwo tytu³em Bohatera Zwi¹zku
Radzieckiego spotkamy kilkudziesiêciu Kozaków). Przejmuj¹cy obraz ¿ycia Kozaków doñskich w latach 1915-1935
daje twórczoœæ Michai³a Szo³ochowa („Opowiadania znad
Donu”, „Cichy Don”, „Zorany ugór”).
le dziesiêciolecia przeœladowañ Kozaków rosyjskich
nie zdo³a³y wypleniæ do koñca ich odrêbnoœci obyczajowej i spo³ecznej. Zaczê³a siê ona odradzaæ ju¿ w czasach
radzieckich (po latach „kultu jednostki”) a po transformacji
ustrojowej (1990-1992) przybra³a formy organizacyjne. Powsta³y organizacje spo³eczne w poszczególnych regionach
kozackich i reprezentacja krajowa (1990-Zwi¹zek Kozacki).
Zarz¹dzaj¹ca Zwi¹zkiem Kozackim Rada Atamanów przyjê³a
w 1993 r. Deklaracjê Kozactwa. Postuluje ona, by – nawi¹zuj¹c do tradycji historycznych - w³¹czyæ Kozaczyznê w system
ochrony pañstwa i spokoju obywatelskiego. Ma to byæ realizowane m.in., poprzez organizacjê specjalnych jednostek kozackich w armii, wojskach wewnêtrznych i ochrony
pogranicza, powalanie kozackich formacji rezerwistów i in.
Bardzo aktywne jest równie¿ ¿ycie kulturalne w stanicach,
nawi¹zuj¹ce do tradycji Kozaczyzny.
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Jan Burakowski zaprezentowa³ w sierpeckiej Bibliotece
swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê
„Polska – Rosja - S³owiañszczyzna: powstanie i rozwój
pañstw – fakty i mity” to najnowszy tytu³ ksi¹¿ki autorstwa
sierpeckiego prozaika Jana Burakowskiego. W bogatym dorobku pisarskim autora to ju¿ czwarta publikacja o charakterze
historyczno-publicystycznym. Ksi¹¿ka swoj¹ premierê mia³a
we wtorek 16 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej – instytucji, w której Jan Burakowski (jako wieloletni dyrektor) zainicjowa³ tradycjê promowania nowych sierpeckich publikacji, a tym
samym zapocz¹tkowa³ modê na ich wydawanie w Sierpcu.
Wydawc¹ nowego tytu³u jest Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Sierpeckiej. To ju¿ 22. ksi¹¿ka tej prê¿nie dzia³aj¹cej organizacji, nie licz¹c wznowieñ.
Przyby³ych do Biblioteki goœci witali tradycyjnie dyrektor Maria Wiœniewska i prezes TPZS Zdzis³aw Dumowski. W promocji
wziê³y udzia³ osoby, które od lat œledz¹ twórczoœæ pisarsk¹ Jana
Burakowskiego. W wa¿nym dla Autora dniu towarzyszy³a mu
równie¿ ¿ona Halina - pisarka i publicystka. Goœæmi szczególnymi uroczystoœci byli od lat zafascynowani histori¹ i kultur¹
Sierpca cz³onkowie dzia³aj¹cej w Bydgoszczy Konfraterni Sierpeckiej.
W trudn¹ tematykê promowanej ksi¹¿ki, jej konstrukcjê i zasadnicze w¹tki wprowadzi³ s³uchaczy Zdzis³aw Dumowski.
Zaznaczy³, ¿e ma ona charakter ponadlokalny, a o tym, ¿e ujrza³a œwiat³o dzienne w³aœnie pod auspicjami Towarzystwa zadecydowa³ sposób ujêcia przez Autora szerokiej tematyki. Prezes
TPZS wyjaœni³, ¿e nowa publikacja Jana Burakowskiego ma
charakter studium historycznego, w którym przeanalizowano
losy dwóch organizmów pañstwowych - Rosji i Polski, bior¹c
pod uwagê rozbie¿noœci i zbie¿noœci w ich rozwoju. Nasycona
emocjami Autora publikacja obfituje w pog³êbione rozmyœlania
nad rozmaitymi przes³ankami dziejowymi, które zawa¿y³y nad
dzisiejszym pojmowaniem historii i wzajemnych relacji obydwu
krajów. Jan Burakowski zawar³ w niej tak¿e rozwa¿ania na
temat naszych fobii i mitów antyrosyjskich, s¹ postulaty dla rz¹dz¹cych
krajem
elit, opis stosunku innych narodów s³owiañWidok od
Pl. Chopina
skich do Rosji. Jak s³usznie zauwa¿y³ Zdzis³aw Dumowski, a co
potwierdzili goœcie uroczystoœci, Jan Burakowski to doskona³y
erudyta obdarzony wielkimi zdolnoœciami kojarzenia faktów,
odnajdywania analogii historycznych, wyci¹gania b³yskotliwych
wniosków.
Podczas promocji o g³os poproszony zosta³ równie¿ sam
Autor publikacji. Zwracaj¹c siê do goœci zaznaczy³, ¿e ksi¹¿ka
powsta³a z wewnêtrznej potrzeby i pog³êbianych licznymi lekturami, trwaj¹cych ju¿ ponad 50(!) lat zainteresowañ. Jan Burakowski wspominaj¹c pocz¹tki swojej fascynacji histori¹ Polski i
Europy, powróci³ myœlami do czasów studiów na Uniwersytecie
Warszawskim. Przyzna³ siê, ¿e jako studenta polonistyki nieszczególnie interesowa³a go literatura piêkna i lektury obowi¹zkowe, narzucone przysz³ym polonistom. W ka¿dej wolnej chwili
zaszywa³ siê w czytelniach Biblioteki Narodowej b¹dŸ w bibliotece uniwersyteckiej, bo tam w³aœnie móg³ przeczytaæ wszystkie ksi¹¿ki z interesuj¹cej go tematyki historycznej. Lektur¹,
która w³aœciwie ukierunkowa³a jego zainteresowania histori¹
by³a ksi¹¿ka Micha³a Bobrzyñskiego „Dzieje Polski w zarysie”
(wyd. 1879 r.).
Jan Burakowski nie chcia³ szczegó³owo omawiaæ wszystkich w¹tków poruszonych w nowej publikacji. Zachêci³ natomiast do jej lektury i zapoznania siê z tezami zawartymi na
kartach ksi¹¿ki.
S³owa wydawcy i pisarza zainspirowa³y goœci do ciekawej
dyskusji. Swoje przemyœlenia na temat w¹tków poruszonych na

spotkaniu wyrazi³ miêdzy innymi goœæ z Bydgoszczy dr
Andrzej Bogucki, sierpecki historyk Zbigniew Lubacz,
Pawe³ Mariusz Ambor i Grzegorz W¹siewski.
Promocjê zakoñczy³o spotkanie towarzyskie, podczas którego Jan Burakowski podpisywa³ ksi¹¿kê. Pierwszy raz zdarzy³o siê, ¿e przygotowane do sprzeda¿y
egzemplarze znik³y w przeci¹gu kilku chwil. Osoby, które
nie zdo³a³y zakupiæ ksi¹¿ki nie musia³y na szczêœcie zbyt
d³ugo czekaæ, bo Autor po kilkunastu minutach wróci³ z
domu ze stosem nowiutkich woluminów, które równie¿
sprzeda³y siê w jednej chwili.

Imponuj¹cy dorobek pisarski, osobowoœæ, kultura,
ogromna erudycja, odwaga w wyra¿aniu pogl¹dów, to
wszystko sprawia, ¿e Jan Burakowski to dziœ jedna z wa¿niejszych postaci ¿ycia kulturalnego Sierpca, zas³uguj¹ca
na szczególne uznanie i podziw. Sam¹ twórczoœæ pisarza
podsumowa³ najlepiej podczas spotkania dr Andrzej Bogucki z Konfraterni Sierpeckiej, mówi¹c, ¿e z publikacjami
Jana Burakowskiego mo¿na siê nie zgadzaæ, ale nie jest
mo¿liwe by przejœæ obok nich obojêtnie.
Magdalena Staniszewska
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Chrzeœniak genera³owej Je¿ewskiej,
czyli rzecz o Arturze Sumiñskim i jego zwi¹zkach z okolicami Sierpca
Ten nieco zaskakujàcy tytuù zostaù niejako wymuszony
przez treúã niniejszego tekstu. Gùównym jego bohaterem
jest Artur Józef Gabriel Sumiñski, ale równieý jego
niektórzy przodkowie i krewni.
W aktach metrykalnych parafii roúciszewskiej w 1834
roku spotykamy nietypowy akt urodzenia (numer 78).
Otóý dnia 21 grudnia w Roúciszewie ochrzczono dziecko
urodzone z dala od parafii roúciszewskiej – coú w tamtych
czasach niebywaùego. Dzieckiem tym byù Artur Józef Gabriel Sumiñski, który przyszedù na úwiat 19 lipca w Zbójnie
(wówczas w obwodzie lipnowskim, dzisiaj w powiecie golubsko-dobrzyñskim). Chùopiec byù synem „Jaúnie Wielmoýnego Antoniego Hrabi Sumiñskiego Radcy Stanu
Czùonka Rzàdu Królestwa Polskiego, Kawalera Orderu
Úwiætego Stanisùawa pierwszey Klasy i Orderu Úwiætego
Wùodzimierza trzeciey Klasy i innych, dziedzica dóbr
Zbóieñskich z przylegùoúciami liczàcego lat piæãdziesiàt
piæã w Warszawie z obowiàzku Urzædowania zamieszkaùego”. Matkà dziecka byùa Zofia z Piwnickich, liczàca wówczas 23 lata.
Cóý skùoniùo rodzinæ, by ochrzciã to dziecko z dala od
miejsca urodzenia i zamieszkania. Wyjaúnia nam to dalsza
treúã aktu. Rodzicami chrzestnymi chùopca zostali „Jaúnie
Wielmoýny Gabryel Podoski Dziadek Dziecka i Jaúnie
Wielmoýna Józefa Jeýewska Jeneraùowa doýywotnia Pani
dóbr Roúciszewa Pra Pra Babka dziecka”. Zatem widzimy,
iý ùatwiej byùo familiantom przybyã z niemowlæciem na
chrzciny do dóbr roúciszewskich, aniýeli forsowaã leciwà
seniorkæ podróýà do Zbójna.

Zupeùnie nas zaskakuje fakt wybrania na chrzestnà osoby tak sædziwej. Spotykamy siæ z przypadkami proszenia
na chrzestnych dziadków dziecka, ale to teý nie czæsto. Co
zatem o tym zadecydowaùo. Przecieý nie mogùa ona w sytuacji wyjàtkowej otoczyã opiekà dziecko. Nie chodziùo teý
zapewne o sprawy materialne. Najprawdopodobniej najistotniejsze tu byùo zakodowanie na zawsze u urodzonego po
upadku powstania listopadowego dziecka zwiàzków z dawnà jeszcze przedrozbiorowà Rzeczpospolità, o której
pamiæã stawaùa siæ coraz bar-dziej odlegùà, a zatem i ulotnà.
Tedy przybliýmy postaci rodziców i chrzestnych dziecka, a potem jego samego. Zacznijmy od seniorki.
Józefa Jeýewska pochodziùa ze Zboiñskich herbu Ogoñczyk, znamienitej rodziny z ziemi dobrzyñskiej, bioràcej
swoje nazwisko od gniazda rodzinnego – wymienionego
wyýej Zbójna. Byùa córkà Ignacego Zboiñskiego, kasztelana
dobrzyñskiego w latach 1758-1775, i Eleonory (bàdê
Heleny) z Dziewanowskich kasztelanki pùockiej. Zostaùa
ýonà Benedykta Józefa Jeýewskiego (ur. 22 III 1731 w Roúciszewie – zm. 24 XI 1806 tamýe), syna Józefa i Katarzyny z
Roúciszewskich. Warto napisaã o nich po kilka sùów, wszak
byli niepospolitymi ludêmi, a i przodkami Artura Sumiñskiego. Józef Jeýewski herbu Jastrzæbiec (zm. 1756) pochodziù z rodziny, której gniazdem byùo Jeýewo. 18 lipca 1728
roku poúlubiù w Roúciszewie spadkobierczyniæ czæúci dóbr
roúciszewskich, Katarzynæ z domu Roúciszewskà herbu
Junosza (ur. 11 XI 1692 – zm. 26 VII 1760), córkæ Jana i Krystyny z Goùyñskich, która juý czterokrotnie byùa mæýatkà.
Zgromadziwszy w swym ræku inne czæúci Roúciszewa

c.d. str. 15
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uwagæ zasùuguje fakt zwiàzków z partyzantkà dziaùajàcà
po upadku powstania listopadowego. Za udzielenie pomocy oddziaùowi Artura Zawiszy skazano go wyrokiem sàdu
wojskowego na rok twierdzy w Zamoúciu. Jednak zostaù
uùaskawiony w 1834 roku z okazji odsùoniæcia w Petersburgu pomnika cara Aleksandra I. Wkrótce (jak wiemy) zostaù
chrzestnym Artura Sumiñskiego. Byù mæýem siostry jego
babci, co odnotowano z ówczesnym uproszczeniem, iý byù
dziadkiem. Chrzeúniak po nim otrzymaù swoje trzecie imiæ.
Imiæ to miaù Podoski po swoim stryju, który w latach 17671777 byù prymasem Polski (chociaý niezbyt dobrze przez
historiæ ocenianym). Mamy tu przykùad, jak niegdyú tradycja rodzinna byùa ùàczona z dziedziczeniem imion.
Sami Sumiñscy herbu Leszczyc pochodzà z Sumina w
Epitafium Józefy Je¿ewskiej w koœciele w Roœciszewie ziemi dobrzyñskiej (14 km na póùnocny zachód od Lipna).
Naleýeli do znaczniejszych rodzin tej ziemi. Peùnili róýne
(i kilka okolicznych wiosek) zadbaù o jego rozwój. Wystaraù
urzædy ziemskie w czasach staropolskich. Dziadkiem Artusiæ nawet o prawa miejskie dla Roúciszewa, aczkolwiek
ra byù Piotr Sumiñski (ur. przed 1751 – zm. 3 XII 1801).
miasta zaùoýyã siæ nie udaùo. Wczeúniej byù podczaszym
Znamy doúã dobrze jego karieræ urzædniczà. Byù podczazawkrzeñskim, a nastæpnie stolnikiem pùockim. W 1753
szym rypiñskim, a nastæpnie dobrzyñskim, potem starostà
roku zostaù puùkownikiem regimentu konnego. Natomiast
Benedykt Józef byù od 1764 roku generaùem wojsk koronnych. Jako dziedzic Roúciszewa i rozlegùych dóbr byù fundatorem nowego koúcioùa parafialnego wybudowanego w
miejsce starego wzniesionego jeszcze w úredniowieczu
przez Roúciszewskich, który juý popadaù w ruinæ.
Z takimi odlegùymi tradycjami patriotycznymi oraz nawiàzujàcymi do dawnej przeszùoúci mogùa siæ kojarzyã postaã Józefy, wdowy po generale, otoczonej wyjàtkowà atencjà i szacunkiem. Józefa Genowefa zmarùa 15 lipca 1836
roku doýywajàc lat 99 (jak podano w akcie zgonu), czy tylko
90 (jak napisano na tablicy). Zostaùa pochowana na cmentarzu przykoúcielnym. Jednakowoý wydarzyùy siæ okolicznoúci nietypowe. Ksiàdz miaù sen nakazujàcy mu, aby
zmarùà ekshumowaã i pochowaã pod progiem koúcioùa.
Gdy sen powtórzyù siæ, przeniesiono starà dziedziczkæ w
wyznaczone miejsce. Upamiætnia jà umieszczona w kruchcie koúcioùa tablica. Jej treúã warto uwaýnie przeczytaã:
„Wzorowo peùniã obowiàzki Córki i Maùýonki starannie w
bojaêni Boga chowaã potomstwo ksztaùcàc je do posùug krajowych; z szczerà troskliwoúcià zajmowaã siæ ulepszeniem
stanu wùoúcian; w skromném ukryciu wspieraã radà i
uczynkiem nieszczæúliwych; czuùém sercem cieszyã strapionych; ýycie strawiã dopeùnieniu powinnoúci wiary i
cnoty; tak czyniùy Matrony Polskie, tak ýyùa IÓZEFA
GENOWEFA u: 1746 r: Córka IGNACEGO ZBOIÑSKIEGO
Kasztel: Dobrzyñ: i HELENY DZIEWANOWSKIEJ Kasztel:
Pùock: Wdowa po BENEDYKCIE JEÝEWSKIM Generale
Wojsk Saskich z: 1836r: ktorej nieodýaùowanéj pamiæci
Artur i Julia z Piwnickich Sumiñscy
poúwiæciùa gùaz ten ku nauce nastæpców osierociaùa Córka
KATARZYNA DZIEÙOWSKA.” Malutki chrzeúniak miaù
wówczas dopiero dwa lata.
bobrownickim, dalej kolejno kasztelanem kowalskim,
Gabriel Podoski herbu Junosza (ur. 1770 – zm. 20 VIII
kruszwickim i brzeskim, w koñcu wojewodà inowrocùaw1841 w Rusinowie) pochodziù z rodziny majàcej swoje
skim (1790-1801). Byù zatem ostatnim urzædnikiem noszàgniazdo w Podosiu na Mazowszu, w ziemi ciechanowskiej.
cym ten staropolski tytuù. Posiadaù liczne dobra w ziemi
W 1802 roku po ojcu odziedziczyù rozlegùe dobra Starorydobrzyñskiej: Zbójno, Zbójenko, Piotrkowo, Frankowo,
pin z kilkunastoma wioskami (wyceniane wówczas na 800
Rudusk, Wielgie i prawdopodobnie Sokoùowo. Zostaù
tysiæcy zùotych polskich). 5 listopada 1804 roku poúlubiù w
pochowany w klasztorze oo. bernardynów w Skæpem.
Roúciszewie Józefæ Karnkowskà. Z jego przeszùoúci na
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Z czwartà ýonà Franciszkà z Hoùyñskich herbu Klamry
miaù syna Antoniego Ignacego (ur. 13 VI 1783 – zm. 15 V
1854), ojca Artura. Antoni zostaù juý nieêle zaprezentowany
w akcie chrztu swojego syna. Naleýy dodaã, iý juý w czasach Ksiæstwa Warszawskiego byù czùonkiem Rady Stanu.
Po ojcu odziedziczyù rozlegùe dobra, które jeszcze powiækszyù. W 1834 roku (w roku urodzenia syna!) wybudowaù
drewniany paùac wedùug projektu Henryka Marconiego.
Po okoùo dwudziestu latach budynek ten zamieniono okazaùym murowanym. Moýemy go dzisiaj oglàdaã, niestety
jest w zùym stanie. Antoni Sumiñski zostaù pochowany na
cmentarzu w Oborach. Uýywaù tytuùu hrabiowskiego, który nastæpnie zostaù potwierdzony w Saksonii i w Prusach.
Zofia, matka Artura, pochodziùa z Piwnickich herbu
Lubicz majàcych swoje gniazdo w Piwnicach pod Toruniem. Ojciec Zofii, Stanisùaw (zm. 1840) peùniù szereg funkcji w Królestwie Polskim. Przykùadowo w 1825 roku zostaù
wybrany marszaùkiem Sejmu. Byù jednym z zaùoýycieli
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Zofia poprzez swojà babkæ macierzystà byùa prawnuczkà
wczeúniej przedstawionej generaùowej Jeýewskiej. Warto
moýe dodaã, iý matka Zofii (a babka Artura) – Julianna
pochodziùa z Karnkowskich herbu Junosza. Przyjæli oni
nazwisko od swojej wioski Karnkowo (poùoýonej miædzy
Skæpem i Lipnem). Zamieszkiwali tam nieprzerwanie od
úredniowiecza (XV wieku) do 1939 roku. Zostali wówczas
przez Niemców wypædzeni ze swojego majàtku, a po 1945
roku „wùadza ludowa” nie pozwoliùa im powróciã. Liczne
pamiàtki dotyczàce bogatych dziejów tejýe rodziny moýemy zobaczyã w ufundowanym niegdyú przez nich koúciele
parafialnym w Karnkowie.
Wróãmy do postaci Artura Sumiñskiego. Po úmierci
ojca zostaù wùaúcicielem Zbójna i Wielgiego. Braù udziaù w
agitacji politycznej przed wybuchem powstania. W styczniu 1863 roku sformowaù oddziaùy z wùasnej sùuýby folwarcznej oraz okolicznej szlachty i chùopów (okoùo 300 osób).
Poddaù je pod dowództwo Jana Waleriana Ostrowskiego.
Zajæùy one 4 lutego 1863 roku Rypin, a 5 lutego Sierpc. Po
rozbiciu powstañców pod Sierpcem i wziæciu do niewoli
Ostrowskiego, Sumiñski dowodzàc resztà oddziaùu stoczyù
w okolicach Skrwilna kilka potyczek z wojskami rosyjskimi. Nastæpnie z oddziaùem przeszedù w okolice Mùawy i poùàczyù siæ z dziaùajàcymi tam powstañcami. Zostaù ranny w
bitwie pod Rozwozinem. W czasie powstania wystæpowaù
pod pseudonimem Ludwik Wronowski. Po powstaniu jego
majàtki zostaùy skonfiskowane i wystawione na licytacjæ
(Zbójno za 154 tysiàce rubli, Wielgie za 94 tysiàce rubli).
Artur Sumiñski przeniósù siæ do nowo nabytego majàtku Ryñsk w zaborze pruskim, potem osiadù w Sùotwinie w
Maùopolsce. W 1870 roku otrzymaù zezwolenie na uýywanie tytuùu hrabiego od króla Saksonii, nastæpnie
potwierdzone w 1876 roku w Prusach. Ýonà Artura byùa
poúlubiona w 1859 roku w Kikole jego cioteczna siostra
Julia Karolina Justyna Prakseda z Piwnickich, córka
Eugeniusza, wùaúciciela Kikoùa, i Joanny ze Zboiñskich.
Z maùýeñstwa tego pochodziùo dwóch synów oraz liczne córki. Stefan (ur. 1869 – zm. 1912), syn Artura, byù
koniuszym na Poznañskie i Pomorze. Ýonà jego byùa Julia
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Borzewska, siostra Antoniego, który 16 sierpnia 1920 roku
sam bohatersko przez ponad dziewiæã godzin, nie doczekawszy odsieczy, aý do úmierci broniù swojego majàtku w
Ugoszczu przed bolszewikami. Artur Edward (ur. 1865 –
zm. 1910), mùodszy syn Artura, ýonaty z Sabinà Oczosalskà, byù urzædnikiem Towarzystwa Kredytowo-Ziemskiego we Lwowie. Jego potomkowie mieszkajà miædzy innymi
w Warszawie i w Kaliforni (USA). Spoúród córek Artura
wymieñmy Zofiæ (ur. 1867 – zm. 1945), która wyszùa w 1889
roku za Jana Albina barona Goetz-Okocimskiego, przemysùowca, wùaúciciela miædzy innymi browaru Okocim.
Artur Sumiñski zmarù 19 listopada 1886 roku w Sùotwinie i zostaù pochowany na cmentarzu parafialnym w Brzesku. Warto jeszcze pokazaã pamiàtkæ poúrednio ùàczàcà
Artura Sumiñskiego z Sierpcem. Zostaù on chrzestnym
Witolda Konstantego Tadeusza Adolfa Waúniewskiego
herbu Boñcza urodzonego 11 marca 1856 roku w Woli
Starej, syna Wùadysùawa dziedzica poùowy Sierpca i Marii z
Piwnickich. Tenýe Witold Waúniewski bædàc juý studentem medycyny w Warszawie zmarù 19 paêdziernika 1879
roku. Jego nagrobek znajduje siæ za kaplicà na cmentarzu
parafialnym w Sierpcu.
Dostrzegamy zatem róýne, zapomniane juý, zwiàzki
Artura Sumiñskiego z okolicami Sierpca.
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TRYUMF S£OWIAÑSZCZYZNY
Uwagi na marginesie ksi¹¿ki Jana Burakowskiego „Polska. Rosja. S³owiañszczyzna”

Nie wnikaj¹c w wielce naukowe dywagacje na
temat tworzenia siê S³owiañszczyzny, mo¿na przyj¹æ
za pewnik, ¿e pañstwo Lechitów stworzy³ Boles³aw
Chrobry. Natomiast protoplast¹ Rosji, który sformu³owa³ dziejowe has³o - obowi¹zek zjednoczenia ziem
ruskich by³ ksi¹¿ê moskiewski /od 1328 r./ Iwan Kalita.
To on „dziêki ostro¿nej polityce i konsekwencji w dzia³aniu, wzbogaci³ pañstwo i powiêkszy³ jego obszar”.
Natomiast Boles³aw Chrobry, z którego panowaniem wi¹¿e siê pocz¹tek mitu Polski mocarstwowej,
sprawia³, ¿e przed mieczem Polan dr¿eli wszyscy
s¹siedzi. Nie by³o to dobre zachowanie. Zauwa¿y³ i
opisa³ to z detalami Autor. A mo¿e na postawê wojowniczego Chrobrego tak Ÿle wp³ywali pobliscy Germanie?
W przeciwieñstwie do Chrobrego Iwan Kalita, na
pewno przyjacielsk¹ perswazj¹ przekonywa³ pañstewka, ksiêstwa, narody do zjednoczenia siê z s³owiañsk¹
Moskw¹. Szkoda, ¿e Autor opracowania nie przytoczy³
choæby drobnego przyk³adu „ostro¿nej polityki” Iwana
Kality. Bo to, ¿e ¿adne z s¹siadów Moskwy nigdy nie
czu³o siê zagro¿one, to oczywiste, o tym mo¿e œwiadczyæ stosunek narodów kaukaskich do Rosji, ZSRR i
Federacji Rosyjskiej /jeszcze dziœ/.
W wieku XIX-tym zarysowa³a siê realna perspektywa bratniej wspó³pracy Polski z Rosj¹ - b¹dŸ to
na drodze unii personalnej, b¹dŸ jako pañstwa podporz¹dkowanego Rosji z szerok¹ autonomi¹. Na Kongresie Wiedeñskim w 1815 r. utworzono Królestwo Polskie
zwi¹zane uni¹ personaln¹ z Rosj¹ - co z natury rzeczy
stwarza³o mo¿liwoœæ wspólnoty s³owiañskiej. Car
Aleksander I nada³ konstytucjê Królestwu Polskiemu.
Konstytucja stanowi³a, ¿e Królestwo Polskie bêdzie
monarchi¹, pozostaj¹c¹ w unii z Rosj¹. Zawsze królem
Polski mia³ byæ car Rosji. W³adza wykonawcza mia³a
spoczywaæ w rêkach króla. Król-car mianowa³ swego
namiestnika. Rada Administracyjna Królestwa, bêd¹ca
rz¹dem, mia³a pracowaæ pod przewodnictwem namiestnika - carskiego brata, Wielkiego Ksiêcia Konstantego, a tak¿e „carskiego pe³nomocnika” Niko³aja
Nowosilcowa /obaj na pewno byli wyznawcami idei
S³owiañszczyzny/. W latach 1815-30 Nowosilcow,
komisarz pe³nomocny cara Aleksandra, kierowa³ tajn¹
policj¹. Jako zdecydowany zwolennik autonomii Królestwa, zwalcza³ polskie ruchy wolnoœciowe, a wiêc
antys³owiañskie. Ta polityka doprowadzi³a do Powstania Listopadowego, realizowanego oczywiœcie
przez elementy antys³owiañskie. D³ugi ci¹g zbrojnych
wyst¹pieñ polskich elementów antys³owiañskich zniszczy³ w XIX wieku pó³suwerenne pañstwo polskie, wspaniale wspó³istniej¹ce z najbardziej „demokratycznym”
w Europie tego okresu ustrojem carskiej Rosji.
W ramach walki z germanizacj¹ Rada Najwy¿sza ZSRR w 1939 r. wyda³a dekret nadaj¹cy przymu-

sowe obywatelstwo sowieckie by³ym obywatelom
polskim, którzy znajdowali siê na terenach zachodnich
okrêgów Ukrainy i Bia³orusi, w chwili gdy sta³y siê one
czêœci¹ ZSRR. W roku 1940 - s³owiañski ZSRR wyzwoli³ Litwê, £otwê, Estoniê, Besarabiê, pó³nocn¹ Bukowinê, zagro¿one germanizacj¹. Przy tej okazji prowadzono wymianê miejscowych narodów na rdzennie
s³owiañskich Rosjan. Wcielano w ¿ycie idee s³owiañskie, dokooptowuj¹c s³owianofilów do rz¹dów „wyzwolonych krajów”, stwarzaj¹c tym samym warunki dla
rozszerzenia siê S³owiañszczyzny. W 1940 r. ZSRR
anektowa³a pañstwa ba³tyckie, przekszta³caj¹c je w
republiki sowieckie. Rada Najwy¿sza ZSRR przyjê³a
3.08.1940 r. oficjalnie „proœbê” Litwy o wcielenie w
sk³ad republik sowieckich. W podobny sposób zosta³y
zaanektowane £otwa /5.08/ i Estonia /6.08/, powiêkszaj¹c tym samym wielk¹ rodzinê krajów s³owiañskich.
Rzeczników niezale¿noœci spotka³y represje, zsy³ki,
eksterminacja.
Rola Rosji w renesansie S³owiañszczyzny jest tu
wyraŸnie widoczna - jest nie do przecenienia. Od X
1939 do VI 1941 r. wywieziono z by³ych wschodnich
terenów Polski ponad 1,5 miliona osób, w tym dzieci i
starców. Czy nale¿y rozumieæ, ¿e masowe wywózki
Polaków, to przejaw troski o uchronienie ludnoœci
polskiej przed zbrodniarzami hitlerowskimi. Czy mo¿e
w ramach rozszerzania S³owiañszczyzny czo³owy
s³owianofil Józef Stalin po prostu przemieœci³ m.in.
polskich S³owian na Syberiê, do Kazachstanu i do
innych republik, rozszerzaj¹c w taki sposób S³owiañszczyznê na wschód i w g³¹b Azji. A w 1945 r. przesun¹³
granicê S³owiañszczyzny nad £abê i tym samym podj¹³
szlachetn¹ walkê przekszta³cenia Germanów w s³owianofilów w by³ej. NRD. Rozszerzaj¹c wp³ywy
s³owiañskie na kraje œrodkowowschodniej Europy,
zwalcza³ reakcyjne pozosta³oœci, bêd¹ce pod wp³ywem
zachodnich kapitalistów, odwiecznych wrogów
S³owiañszczyzny.
Ale i wspó³czeœnie s¹ wielcy s³owianofile, którzy
nie tylko umacniaj¹ S³owiañszczyznê w Europie i Azji,
ale nawet próbuj¹ j¹ rozszerzaæ na innych kontynentach i to z powodzeniem. Tak. Idea s³owianofila
Stalina zapanowania S³owiañszczyzny w œwiecie mo¿e
siê udaæ. Wiêc w³¹czmy siê i my w te dzia³ania ku
chwale S³owiañszczyzny.
Sierpc 31.08.2009 r.
Andrzej Olechowski
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Szanowny Panie
Serdecznie dziêkujê za przes³an¹ mi ksi¹¿kê
„Polska - Rosja S³owiañszczyzna”. Dopiero dziœ
uda³o mi siê j¹ przeczytaæ. Uwa¿am j¹ za bardzo
ciekaw¹ i w generalnym sensie trafny g³os na rzecz
innego spojrzenia na Rosjê i stosunki polskorosyjskie. W tej g³ównej warstwie tematycznej moje pogl¹dy s¹ bliskie Pana, co nieraz znajdowa³o
wyraz w moich publikacjach. M.in. w sumie pozytywnie oceniam rolê Putina w odbudowie pozycji
Rosji.
Podzielam Pana zdanie, co do szkodliwoœci
rusofobii – i to zw³aszcza jej szkodliwoœci dla
polskiego interesu narodowego. Bardzo wyraŸnie
o tym pisa³em (m.in. w „Refleksjach o polskim
interesie narodowym”, 2004). Przyczyny tego zjawiska s¹, moim zdaniem, bardziej z³o¿one ni¿ Pan
to przedstawia. To nie tylko wp³yw romantyzmu,
ale tak¿e coœ, co mo¿na nazwaæ zawiedzion¹
mi³oœci¹. Po klêsce napoleoñskiej Francji podstawowy trzon polskiej elity zaj¹³ stanowisko prorosyjskie – i mia³ po temu podstawy w liberalnym
stanowisku Aleksandra I. Potem jednak przysz³a
reakcja miko³ajewska g³ównie zreszt¹ wywo³ana
przez ruch dekabrystów. Ta reakcja stanowi³a psychologicznie zrozumia³e, choæ politycznie b³êdne
przejœcie du¿ej czêœci Polaków na pozycje antyrosyjskie. A potem by³o ju¿ coraz gorzej.
Nie bez zwi¹zku z tym pozostawa³ kontrast
miêdzy sytuacj¹ w zaborze rosyjskim i – po reformach Franciszka Józefa – austriackim. Im bardziej
Polacy galicyjscy korzystali z dobrodziejstw autonomii, tym ostrzej rysowa³a siê sytuacja (zw³aszcza po powstaniu styczniowym) w zaborze rosyjskim. Nadal uwa¿am, ¿e rusofobia Polsce
szkodzi³a (i szkodzi), ale jej Ÿróde³ szuka³bym nie
tylko po polskiej stronie.
S¹ oczywiœcie dalsze ró¿nice zdañ. Nie stawia³bym na jednej p³aszczyŸnie wymordowania w
1940 r. z rozkazu w³adz ZSRR polskich oficerów i
œmierci z ch³odu i g³odu (a nie z rozkazu w³adz
polskich) jeñców radzieckich w 1920/21r. Tak czyni czêœæ propagandy rosyjskiej, ale nie powinno siê
tego powielaæ. Zgadzam siê natomiast z Panem, ¿e
haniebna polityka II RP na Kresach wschodnich
le¿y u podstaw ukraiñskich zbrodni z 1943 r. na
Wo³yniu czy w dawnej Ma³opolsce Wschodniej.
Jak Pan s³usznie przewidzia³, nie zgadzam siê z
Panem – i to generalnie – w Pana totalnie negatywnej ocenie gen. Jaruzelskiego, a tak¿e III RP. To jest
jednak problematyka inna, w odniesieniu do tej
pracy marginesowa. Poniewa¿ pisa³ Pan o tym poprzednio, zna Pan moje argumenty.
Raz jeszcze dziêkujê za ksi¹¿kê. £¹czê wyrazy
szacunku i serdeczne pozdrowienia.
19 lipca 2009 r.
Jerzy Wiatr
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„Polska – Rosja – S³owiañszczyzna”
To interesuj¹ce refleksje, erudycyjnie tak¿e imponuj¹ce na tematy bardzo wa¿ne. Zmuszaj¹ do myœlenia nie
tylko o Polsce, ale o kontekstach historycznych, politycznych
i kulturowych Polski, przede wszystkim kontekœcie rosyjskim,
ale tak¿e ogólnos³owiañskim. Te sprawy s¹ dziœ zaniedbane,
okropnie zaniedbane, a politycy patrz¹ na nie g³ównie przez
pryzmat jakichœ uprzedzeñ, mitów, kompleksów, które mo¿e
nie s¹ bez przyczyny, bez Ÿróde³ historycznych, to wszyscy
dobrze wiemy, ale w ¿yciu spo³ecznym i politycznym nie
pomagaj¹ ¿yæ i rozwijaæ siê na miarê XXI wieku.
Gratulujê tej ksi¹¿ki, ¿a³ujê, ¿e nie mogê jej popularyzowaæ, bowiem w „kulturze i spo³eczeñstwie” rz¹dzi ju¿
nowe pokolenie i niechêtnie widzi starego recenzenta jako
autora czegokolwiek. Maj¹ swoje typy, swoje zainteresowania i trudno wymagaæ ¿eby by³o inaczej. Choæ, jak pamiêtam,
za naszych czasów starszych mistrzów ceni³o siê nadal
ponad w³asne pogl¹dy i gusta, gdy coœ napisali i oceniali.
Teraz pragmatyzm indywidualistyczny prowadzi do realizacji
zasady: mam si³ê, mam w³adzê, mam m³odoœæ, mam racjê, a
wszyscy starzy niech siê k³ad¹ do grobu pisarskiego! Chyba,
¿e s¹ wyró¿nieni specjalnie, a s¹ tacy, na pokaz....
Prof. Bronis³aw Go³êbiowski
Uniwersytet Warszawski

Prof. Andrzej Lam
Uniwersytet Warszawski

Szanowny i Drogi Panie
A

wiêc po wielu szkicach szczegó³owych przyszed³ czas na
perspektywiczn¹ syntezê. Jak zawsze zmusza Pan czytelnika do
myœlenia, boleœnie czasem, ale zawsze w imiê zdrowia wynikaj¹cego z trzeŸwego postrzegania œwiata. Jest ta ksi¹¿ka wielkim
¿alem nad utraconymi szansami – z g³upoty albo z zapalczywoœci
nie doœæ mitygowanej refleksj¹. Ten ból dra¿ni ale te¿ wprowadza w
ob³êdny polski kr¹g, z którego nie mo¿na siê wyzwoliæ i który w
dziwny, czasami osobliwy sposób, zobowi¹zuje.

Z

apewne du¿o jeszcze czasu up³ynie kiedy nad fa³sze i uzurpacje wzniesie siê samodzielna polska myœl i przyniesie now¹
równowagê na w³asny rachunek stanowion¹. By³oby dobrze aby
Pana rozwa¿ania nad Polsk¹ i jej s¹siadami znalaz³y szerszy
odbiór tak¿e za wschodni¹ granic¹. Jest w Polsce parê osób, które
widz¹ g³êbiej i dalej, choæ poza medialn¹ Warszaw¹.
4.7.2009
Andrzej Lam
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Czy da siê dzisiaj obroniæ ideê S³owiañszczyzny?
J
an Burakowski w latach 90-tych ubieg³ego wieku
obdarzy³ nas kilkoma zbiorami opowiadañ („Najpiêkniejsza dziewczyna i inne opowieœci”, „Trochê za du¿o szczêœcia”, „Œlady naszych stóp”, „Bardzo stare lustro”, „Przypadek
ze skutkiem do¿ywotnim”). Dla przypomnienia - dwa pierwsze
z nich tematycznie wi¹za³y siê z Sierpcem. W wieku XXI Jan
Burakowski podzieli³ sw¹ energiê twórcz¹ miêdzy pracê nad
histori¹ lokaln¹ („Kronika Sierpca i ziemi sierpeckiej” - wydanie
II, „Sierpczanie Tysi¹clecia”, „Ziemia Sierpecka znana i nieznana. Informator historyczno-krajoznawczy” – pisane wraz z
¿on¹ Halin¹) a osobiste wypowiedzi o charakterze historycznopublicystycznym dotycz¹ce najnowszej historii Polski („Od Ludowej do Kapitalistycznej. T³o polityczno-spo³eczne, zyski i
ocena transformacji ustrojowej w Polsce”, „Cena d³ugiej drzemki na zapiecku Europy. Refleksje nad determinantami historii
Polski”, „Uczniowie czarnoksiê¿nika. Jaruzelski, Kuroñ, Rakowski i ich czasy”, „Wojciech Jaruzelski jako podmiot i przedmiot historii”). Rok bie¿¹cy przyniós³ jego kolejn¹, wydan¹
przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Sierpeckiej, ksi¹¿kê.
nspiracj¹ do napisania „Polski.Rosji.S³owiañszczyzny” by³y dla Jana Burakowskiego uwagi XIXwiecznego historyka tzw. szko³y krakowskiej, Micha³a Bobrzyñskiego2, charakteryzuj¹ce wielkoœæ terytorialn¹ I Rzeczypospolitej, która, jak wiemy z koñcem XVIII wieku zniknê³a na 5
pokoleñ z mapy Europy. Jan Burakowski przez 25 lat gromadzi³
materia³y i doprecyzowywa³ swe stanowisko odnoœnie tej
jednej z istotniejszych zagadek naszej historii. Efektem
wieloletniej pracy jest wspomniana ksi¹¿ka.
an Burakowski w pocz¹tkowych rozdzia³ach ksi¹¿ki
zapoznaje czytelnika z syntetycznym ujêciem dziejów ludów s³owiañskich od VI wieku n.e. pr¹cych znad Dniepru
na zachód, pó³noc i po³udnie. W IX i X wieku wœród plemion
s³owiañskich zaczê³y siê kszta³towaæ dwa du¿e organizmy
pañstwowe: Ruœ Kijowska i pañstwo Polan. We wczesnym
œredniowieczu pañstwa te przesz³y szybki proces centralizacji.
Polska po œmierci Krzywoustego w 1118 r. popad³a w rozbicie
dzielnicowe trwaj¹ce do 1339 roku – do koronacji £okietka na
króla. Ruœ dosta³a siê na blisko 300 lat w niewolê mongolsk¹,
zrzucon¹ dopiero przez Iwana III w 1480 r. Rozwój obu organizmów pañstwowych potoczy³ siê odmiennie. Idea Iwana Kality
o zbieraniu ziem ruskich pod przewodnictwem Moskwy znalaz³a zdolnych wykonawców w osobach Iwana GroŸnego, Piotra I,
Katarzyny II i da³a w koñcu XVIII wieku taki wynik, ¿e wszystkie
„ziemie ruskie” zosta³y zebrane, a Rosja sta³a siê pierwszorzêdnym graczem politycznym w Europie. Rzeczypospolita
Obojga Narodów wówczas ju¿ nie istnia³a podzielona miêdzy
dwa kraje niemieckie i jeden rz¹dzony przez Niemców, jak
trafnie opisa³ tê sytuacjê Pawe³ Jasienica. Przedtem jednak

dziêki po³¹czeniu Korony i Litwy I Rzeczypospolita w XVI wieku stanê³a w pierwszym rzêdzie pañstw Starego Kontynentu.
Rosja ros³a w si³ê dziêki nieustannym podbojom, utrzymywaniu silnej w³adzy centralnej, swobodzie rozwoju miast i
umiejêtnym zagospodarowaniu Kozaczyzny.
zeczypospolit¹ zniszczy³a szlachta, która liczy³a
10% populacji pañstwa (na Mazowszu 25%) i tylko
siebie uwa¿a³a za naród. Pilnie strzeg³a swoich przywilejów
wymuszanych na kolejnych królach elekcyjnych po wygaœniêciu dynastii Piastów w 1370 roku. Hamowa³a rozwój miast i w
pogoni za zyskiem zwiêksza³a ucisk ch³opstwa. Wynaturzenia
demokracji szlacheckiej doprowadzi³y pañstwo do upadku.

R
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Promocja najnowszej ksi¹¿ki Jana Burakowskiego,
od lewej Zdzis³aw Dumowski - wydawca, Autor
i Dyrektor Biblioteki Maria Wiœniewska

W

XX wieku Rosja przesz³a znaczne przeobra¿enia, ale nadal na pocz¹tku XXI wieku jest potêg¹
mimo terytorialnych okrojeñ w wyniku rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego i usamodzielnieniu siê dawnych republik sowieckich, jej ustrój polityczny jest centralistyczny, ale fasadowo
nawi¹zuje do zasad demokracji.
Polskê na mapê Europy przywróci³y wydarzenia z okresu I
wojny œwiatowej, a jej granice zosta³y skorygowane w wyniku
II wojny ze znacznym przesuniêciem na zachód. W latach
1944-1989 Polska by³a pañstwem zwasalizowalizowanym
przez Rosjê, ale od 20 lat jest niepodleg³a, demokratyczna,
wolnorynkowa, zwi¹zana sojuszami wojskowymi i gospodarczymi z krajami Zachodu.
To wszystko wiemy. Jest to wiedza zobiektywizowana i nie
budz¹ca w¹tpliwoœci, dodatkowo podana w dobrym pisarskim
stylu. Gdyby na tym ksi¹¿ka siê koñczy³a, przypomina³aby
wiele innych wypowiedzi na ten temat.
an Burakowski stawia jednak tezy, które na tle jego
poprzednich ksi¹¿ek publicystycznych bêd¹ dla czytelnika zrozumia³e, ale czytelnika nieprzygotowanego zaskocz¹. Jan Burakowski sugeruje, ¿e elity rz¹dz¹ce Polsk¹ niepo-

J

Jan Burakowski, Polska.Rosja.S³owiañszczyzna. Powstanie i rozwój pañstw – fakty i mity, Sierpc 2009.
Wed³ug wypowiedzi Autora podczas promocji ksi¹¿ki w dniu 14 czerwca 2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Serpcu.
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trzebnie prowadzi³y politykê rywalizacji i konfrontacji z Rosj¹,
gdy tymczasem wiêcej zyskalibyœmy id¹c z Rosj¹ na wspó³pracê we wszystkim. Przywo³am 2 przyk³ady z ksi¹¿ki, które dobrze oddaj¹ logikê rozumowania Autora. W naszej historii na
mocy traktatu wiedeñskiego w okresie 1815-1830 istnia³o Królestwo Polskie, w którym królem Polski by³ car Rosji. Królestwo
œwietnie siê gospodarczo rozwija³o, ale jego rozwój zosta³
pogrzebany przez powstanie listopadowe. Jan Burakowski wykazuje, ¿e nie nale¿a³o siê buntowaæ przeciw carowi, poniewa¿
Polacy w Królestwie mieli lepszy ustrój polityczny ni¿ Rosjanie,
a przez nierozumny bunt wszystko zosta³o zniszczone. Inny
przyk³ad dotyczy Adama Mickiewicza i jego obrazu Rosji jako
kraju niewoli nakreœlonego w „Ustêpie Dziadów czêœci III”. Jan
Burakowski zauwa¿a, Mickiewicz na zes³aniu po procesie filomatów ¿y³ jak p¹czek w maœle i nie mia³ powodów, aby Ÿle
pisaæ o Rosjanach, a dobrze o Polakach.

dobrobyt Królestwa, jest dla Jana Burakowskiego nie do przyjêcia, poniewa¿ nie widzia³by on potrzeby odzyskiwania takiej
swobody, po prostu godz¹c siê na mniejsz¹, ofiarowywan¹
swobodê. Postawa Mickiewicza wobec Rosji jako twórcy
„Ustêpu” jest dla Jana Burakowskiego postaw¹ niewdziêcznika. A dla mnie jest oczywiste, ¿e Mickiewicz dlatego wymalowa³ ponury obraz Rosji, mimo ¿e by³ dobrze przez Rosjan
traktowany, poniewa¿ najwy¿sz¹ wartoœci¹ dla niego,
„urodzonego w niewoli, okutego w powiciu”, by³a wolnoœæ narodu, a nie w³asna wygoda „czy¿yka w z³otej klatce”.
est w postawie Jana Burakowskiego coœ, co mnie
dra¿ni: jest to przechodzenie w jednej chwili od rzetelnych analiz historycznych do ahistorycznego, politycznego
chciejstwa. Przyjmujê do wiadomoœci, ¿e Jan Burakowski dokona³ w sobie jako Polak prze³omu: w imiê polskiej racji stanu
pokocha³ Rosjê z ca³ym dobrodziejstwem jej historycznego
baga¿u, uzna³ za s³uszn¹ jej filozofiê obrony granic przez nieustanne poszerzanie tych granic, i uzna³ jej prymat w S³owiañszczyŸnie, ale dla mnie jego wizja Polski sklejonej z Rosj¹ jest
nie do przyjêcia. Skoro nasi przodkowie byli zdolni do stworzenia organizmu pañstwowego 1000 lat temu i przez 50 pokoleñ
wykszta³ci³a siê œwiadomoœæ odrêbnoœci politycznej, historycznej i kulturowej, to my, spadkobiercy tego dziedzictwa, mamy
prawo do niepodleg³oœci i swobody wyboru sojuszników, i
swobody w uk³adaniu sobie wspó³pracy z innymi pañstwami.
rzywo³anie w tytule ksi¹¿ki przez Jana Burakowskiego has³a „S³owiañszczyzna” nie jest przypadkowe. To skrót pewnej propozycji politycznej: jako Polska i Rosja
wy³oniliœmy siê ze S³owiañszczyzny, wiêc wróæmy do niej. Historia uczy, ¿e ludzie ró¿nego pochodzenia, koloru skóry, wyznania zaczynaj¹ uznawaæ dane pañstwo za swoje wówczas,
gdy kulturê tego pañstwa uznaj¹ za w³asn¹. Bu³garzy s¹ ludem
pochodzenia tureckiego, a powszechnie mylnie s¹ uwa¿ani za
S³owian. Sta³o siê tak dlatego, ¿e jako najeŸdŸcy ulegli kulturze
s³owiañskiej i stali siê jej nosicielami. Gdyby kultura rosyjska
mia³a w przesz³oœci tak potê¿n¹ si³ê przyci¹gania i oddzia³ywania, ¿e nasi przodkowie uznaliby j¹ za wy¿sz¹, wartoœciowsz¹,
wtedy dawno nast¹pi³oby stopienie siê polskiego ¿ywio³u z rosyjskim. Tym bardziej, ¿e by³a doskona³a po temu okazja, kiedy
Rosja by³a zaborc¹ czêœci polskich ziem. A przecie¿ tak siê nie
sta³o. Dziêki polskiej kulturze w czasach zaborów przetrwa³a
idea polskoœci i mog³a siê zmaterializowaæ w formie bytu pañstwowego. Idea S³owiañszczyzny jako idei jednoczycielskiej
pañstwa i narody pochodzenia s³owiañskiego ma w dzisiejszej
Europie silnego konkurenta w Unii Europejskiej i NATO. Dla
mojego pokolenia idea panslawistyczna jest nie do przyjêcia, a
dla pokolenia moich dzieci niezrozumia³a.
ajnowsz¹ ksi¹¿kê Jana Burakowskiego polecam
jednak ka¿demu, komu bliskie s¹ „polskie sprawy”
choæby po to, aby podczas lektury zastanowiæ siê nad w³asn¹
postaw¹ w tym fundamentalnym dla Polaków sporze o nasze
narodowe miejsce w historii.
Zdzis³aw Dumowski

J
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an Burakowski powtarza apel, ¿e podtrzymywany
przez stulecia negatywny stosunek do Rosji szkodzi
Polsce, a z Rosj¹ przecie¿ siê nie wygra, bo jest wiêksza, ludniejsza, silniejsza i zasobniejsza w surowce. Z mi³oœci do Polski powinniœmy staæ siê przyjació³mi Rosji.
Nikt rozs¹dny temu nie zaprzeczy, ale problem nie polega tylko
na naszym stosunku do Rosji, ale Rosji do nas, poniewa¿ po
tamtej stronie granicy inaczej rozumie siê s³owo „przyjaŸñ” i
„wspó³praca” ni¿ po naszej. Najlepszych przyk³adów przyjacielskiego traktowania przez w³adze rosyjskie w³asnych obywateli dostarcza od lat armia rosyjska w Czeczenii.
tym miejscu zadajê sobie pytanie, jakie s¹ Ÿród³a
prowokacyjnych tez Jana Burakowskiego. Uwa¿am, ¿e tych Ÿróde³ nale¿y szukaæ w cechach osobowych autora „Polski.Rosji.S³owiañszczyzny”, a szczególnie w jego rozumieniu i odczuwaniu wolnoœci. Postawa powstañców
listopadowych, którzy w imiê odzyskania swobody niszcz¹
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Roœciszewskie Spotkania
z Muzyk¹ Fryderyka Chopina – II edycja
Dziedziniec urokliwego dworku w Roœciszewie ju¿
po raz drugi sta³ siê miejscem, gdzie roœciszewianie oddali ho³d znakomitemu polskiemu artyœcie Fryderykowi Chopinowi, który w lipcu 1827 roku przebywa³
krótki czas w ich miejscowoœci. Kolejna edycja „Roœciszewskich Spotkañ z Muzyk¹ Fryderyka Chopina”
rozpoczê³a siê w niedzielne popo³udnie 14 czerwca.

Koœció³ pw. œw. M. Kolbe

Wójt Gminy Roœciszewo Jan Sugajski
i Henryka Piekarska prezes Towarzystwa Naukowego

Przybywaj¹cych na uroczystoœæ goœci, s³owami
„czuwaj”, witali w bramie dworku m³odzi harcerze, zaœ
czas do rozpoczêcia programu artystycznego wype³niali muzyk¹ m³odzi artyœci z Orkiestry Dêtej z £ukomia.
Punktualnie o godzinie 14 na scenê, zlokalizowan¹
pomiêdzy dziedziñcem zabytkowego dworku, a alej¹
starych kasztanowców, weszli wójt Roœciszewa Jan
Sugajski i prezes Sierpeckiego Oddzia³u Towarzystwa
Naukowego P³ockiego dr Henryka Piekarska, którzy
wyg³osili s³owo wstêpu i powitali przyby³ych na imprezê goœci.
G³ównym punktem roœciszewskich uroczystoœci by³
program artystyczny, poœwiêcony Fryderykowi Chopinowi. Przedstawienie s³owno-muzyczne „Jak w Soplicowie” przygotowa³ wraz z m³odzie¿¹ dyrektor Szko³y
Podstawowej w Roœciszewie Ryszard Szymañski. By³
on tak¿e autorem s³ów wierszy i piosenek wykonywanych przez uczniów. Poetyckie teksty mówi³y o pobycie
Chopina w Roœciszewie, opisywa³y historiê miejscowoœci, przybli¿a³y sylwetki dawnych w³aœcicieli
Roœciszewa.
Na roœciszewskim dziedziñcu, w cieniu potê¿nych
kasztanowców wys³uchano tak¿e patriotycznego koncertu w wykonaniu uczniów i pedagogów Pañstwowej

Szko³y Muzycznej I stopnia im. Marcina Kamiñskiego
z Sierpca.
Po czêœci artystycznej wójt Jan Sugajski podziêkowa³ wszystkim osobom, które wnios³y swój wk³ad
pracy w zorganizowanie imprezy, a tak¿e przybli¿y³
za³o¿enia konkursu grantowego Fundacji Wspomagania Wsi, którego jednym z laureatów w 2008 roku
zosta³a Szko³a Podstawowa w Roœciszewie. Nagrod¹ w
konkursie by³ grant na organizacjê „Roœciszewskich
Spotkañ z Muzyk¹ Fryderyka Chopina”. Do konkursu
zg³oszono ponad szeœæset projektów z ca³ej Polski.
Ostatecznie Roœciszewo znalaz³o siê w gronie 53 zwyciêzców, z których tylko trzech pochodzi³o z Mazowsza. Dotychczasowe dwa roœciszewskie spotkania
kulturalne (pierwsze mia³o miejsce 28 wrzeœnia 2008
roku) to wstêp do du¿ej imprezy planowanej w 2010
roku, w którym obchodzona bêdzie 200. rocznica urodzin polskiego kompozytora. Najwa¿niejszym celem
organizatorów jest przywrócenie w Roœciszewie tradycji chopinowskiej, by w ten sposób popularyzowaæ
bogat¹ historiê miejscowoœci i jej walory turystyczne,
promowaæ zdoln¹ m³odzie¿, aktywizowaæ kulturalnie
spo³ecznoœæ gminy Roœciszewo i mieszkañców ziemi
sierpeckiej.

Przy okazji swojego wyst¹pienia wójt Jan Sugajski
wspomnia³ równie¿, ¿e liczy na wsparcie finansowe
Urzêdu Marsza³kowskiego, potrzebne by zakupiæ do
chopinowskiego dworku profesjonalny fortepian.
Instrument pozwoli odtwarzaæ czyste dŸwiêki utworów
kompozytora i organizacjê du¿ych koncertów muzyki
c.d. str. 22
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chopinowskiej, które byæ mo¿e stan¹ siê wizytówk¹
regionu i wydarzeniem rozpoznawalnym na ca³ym
Mazowszu.

S³uchacze koncertu Chopinowskiego przed dworkiem
w Roœciszewie

Koœció³ z Dr¹¿d¿ewa
Drewniany koœció³ wybudowany w 1744 roku.
Fundatorem by³ Ksi¹dz Biskup Jan Chryzostom Krasiñski. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê kaplicy. Parafiê w Dr¹¿d¿ewie erygowano w 1911
roku. Jej patronem jest œw. Izydor. Sam koœció³
otrzyma³ wezwanie Najœwiêtszego Serca Jezusa. W roku 1997 w Dr¹¿d¿ewie powsta³a nowa,
ceglana œwi¹tynia. Tym samym, ma³y koœció³
przesta³ pe³niæ swe dawne funkcje. Po wieloletnich staraniach dyrektora Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego
drewniany koœció³ek zosta³ przekazany sierpeckiemu Muzeum. W 2006 roku dokonano
wstêpnych pomiarów, wykonano dokumentacjê
zdjêciow¹, a tak¿e rozpoczêto prace nad kosztorysem i przygotowaniem szczegó³owej dokumentacji koœcio³a. W lipcu 2006 roku podjêto

Imprezê zakoñczy³o spotkanie integracyjne na dziedziñcu dworku. By³ to te¿ czas by obejrzeæ w Izbie
Pamiêci wystawy „Fryderyk Chopin w Roœciszewie”
oraz „Dzieje dworku i jego w³aœcicieli”, przygotowane
przez Bibliotekê Gminn¹ w Roœciszewie. Goœcie uroczystoœci mogli te¿ skosztowaæ przysmaków przygotowanych przez Komitet Rodzicielski Szko³y Podstawowej z Roœciszewa oraz w³aœcicieli skansenowskiej
karczmy Pohulanka.

Koœció³ z Dr¹¿d¿ewa i dzwonnica

Na zakoñczenie koncertu chopinowskiego
wyst¹pi³a miejscowa orkiestra stra¿acka

Niedzielna roœciszewska uroczystoœæ wyró¿nia³a siê
perfekcyjnym przygotowaniem i sprawn¹ organizacj¹.
Piêkno miejsca, gdzie odbywa³a siê impreza oraz program artystyczny i treœci, które przekazywa³ by³y prawdziw¹ uczt¹ dla estetów. Nie na pró¿no w bramie
dworku umieszczono napis „Roœciszewo Chopina jak
centrum polszczyzny. Tu siê cz³owiek napije, nadysze
Ojczyzny”.
Magdalena Staniszewska
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równie¿ prace nad demonta¿em o³tarzy. W
2007 roku rozpoczêto prace zwi¹zane z rozbiórk¹, translokacj¹ i monta¿em budynku na
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Prace zakoñczono w grudniu 2007 roku.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dotychczas nie posiada³o w swoich zbiorach drewnianego koœcio³a. Koœció³ek z Dr¹¿d¿ewa jest
obiektem o bardzo wysokiej wartoœci etnograficznej i historycznej. Na terenie Mazowsza
obecnie znajduje siê zaledwie 5 obiektów tego
typu i podobnej konstrukcji. Przez ponad 250
lat s³u¿y³ mieszkañcom Dr¹¿d¿ewa i okolic,
dlatego jego translokacja do Muzeum jest wa¿nym i donios³ym wydarzeniem. Obchody zwi¹zane z poœwiêceniem koœcio³a maj¹ na celu
pokazanie jego walorów estetycznych i duchowych. Koœció³ nie tylko jest udostêpniony do
zwiedzania, pe³ni równie¿ funkcje liturgiczne.
Opracowa³ R.S.
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Przed
Sierpeckim
Ratuszem
W dniu 20 czerwca bie¿¹cego roku o godzinie
17,00 na Placu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
na skwerku przed Sierpeckim Ratuszem mia³o
miejsce niecodzienne wydarzenie. Œwiatowa
Prapremiera!
Ale od pocz¹tku...
Tydzieñ wczeœniej w warunkach lekkiej konspiracji, bo w t³umie ludzi zgromadzonych w Bibliotece Miejskiej, ale tak ¿eby nikt nie widzia³,
otrzyma³em z³o¿on¹ dwukrotnie kartkê papieru
formatu a-4. Przekazuj¹cy nie pozwoli³ mi zerkn¹æ
okiem, tylko kaza³ schowaæ do kieszeni i zobaczyæ
w domu. Zdo³a³em wymóc na nim kilka s³ów,
które szeptem przekazane brzmia³y mniej wiêcej
tak: Jak zapoznasz siê z treœci¹ na spokojnie, to
pomyœl czy weŸmiesz w tym udzia³ i jeœli tak, to
czy mo¿esz jakoœ pomóc. Prawda, ¿e pachnie
konspiracj¹?
Kartka le¿a³a w kieszeni i wrêcz pali³a podszewkê, a rêka œwierzbi³a by siêgn¹æ i zobaczyæ, o
co chodzi. W samochodzie pospiesznie rzuci³em
okiem zobaczy³em piêcioliniê z nutami i kilka
zwrotek wiersza. Odpad³em. Nuty to ja pamiêtam
doskonale, ale ze szko³y podstawowej, wtedy
dosta³em ze œpiewu trójkê z dwoma, a to ju¿
piêædziesi¹t lat minê³o prawie. Jeszcze w ogóle nie
wiedzia³em jak tê kartkê ugryŸæ, a ¿eby uczestniczyæ i do tego pomóc? Wieczorem zdzwoni³
telefon:
- No co przeczyta³eœ, wtedy? (wtedy to ulubione
konspiracyjne s³ówko - wytrych).
- No tak... Przeczyta³em... Ale te nuty?
- To zatrzymaj siê pod wie¿¹ sierpeckiego ratusza
o równej godzinie, wyjmij kartkê, patrz na nuty i
zobaczysz ¿e to ³atwe, wtedy.
- ???
- No tak! Z wie¿y zabrzmi hejna³ i zobaczysz, ¿e siê
z zapisem nutowym zgadza i ¿e tekst da siê pod tê
melodiê zaœpiewaæ.
- Noo... Mooo¿eee... I co ja mam dalej z tym robiæ
jak ju¿ sobie pod nosem zanucê?
- Teraz s³uchaj uwa¿nie: w sobotê dwudziestego
czerwca przyjadê z grup¹ œpiewaków, ustawimy
siê na trawniku i wykonamy tê pieœñ. Pomo¿esz?

Skoñczyliœmy rozmowê i dopiero zacz¹³em
myœleæ, wtedy. Co to za œpiewanie pod muzykê,
która leci kilkanaœcie sekund, a powtarza siê za
godzinê. Jacy to œpiewacy, operowi, kabaretowi,
czy biesiadni? I czy to spotkanie nie bêdzie jakimœ
zbiegowiskiem ³ami¹cym dobre obyczaje, mir
spo³eczny i przepisy wreszcie?
W sobotê moje napiêcie i zdenerwowanie,
wtedy, ros³o niebotycznie. By³o wiêksze ni¿ wie¿a
sierpeckiego rausza. Mia³ zatelefonowaæ, nie
dzwoni. Przyjad¹ czy nie przyjad¹, nie wiem? Na
wszelki wypadek bez potwierdzenia ich wizyty
jadê ju¿ na czwart¹ – nikogo nie ma pod ratuszem.
Jadê na pi¹t¹, jestem tam kwadrans wczeœniej. S¹!
Nie dzwoni³, bo na bruk, jak mówi, upad³ mu
telefon i siê rozbi³. Ustawili siê na trawniku wyjêli
kartki i zasmêdzili coœ tam mamrocz¹c pod nosem.
Mówiê jeszcze raz a capella. Z ¿yciem, czyli z jajami proszê! Potrenujmy trochê bo muzyka z wie¿y
bêdzie brzmia³a krótko. Potrenowali ze dwa razy.

Œpiewaj¹ cz³onkowie Konfraterni Sierpeckiej
z Bydgoszczy

Zegar zacz¹³ wybijaæ godzinê i muzyka wszystkich zaskoczy³a swoim tempem i brzmieniem.
Zjawi³ siê zamówiony kamerzysta z kablówki i
zamówiony trêbacz Dominik (to ta moja pomoc).
Ratuszowa przygrywka umilk³a. I teraz dopiero
siê zaczê³o! Kilka razy ze z³ocistego instrumentu
hejna³ na ¿ywo zabrzmia³, z patosem i swad¹, uroczyœcie! Wreszcie œpiewacy nabrali powietrza w
p³uca, wreszcie zabrzmia³y ich struny g³osowe,
wreszcie wzniesione, radosne spojrzenia i zadowolenie na twarzach! Zaœpiewali. Basy i tenory,
alty i soprany spontanicznie wymiesza³y siê.
Zaœpiewali!
Tak to odby³o siê œwiatowe prawykonanie
HEJNA£U SIERPCA.
Tekst i fot. Ryszard Suty
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Pieœñ wykonana
przed sierpeckim Ratuszem 20 czerwca
Wœród mazowieckich z³otych pól
Le¿y Wac³awa dzielny gród.
Tu Sierpienicy wody nurt
Wpada w ramiona siostry Skrwy.
A loretañskiej Pani d³oñ
B³ogos³awieñstwo z góry œle.
Starych Prawdziców mê¿ny Lew
Czuwa nad miastem w noc i w dzieñ.
Z wie¿y ratusza budzi nas
Hejna³, co p³ynie niby krew,
Byœmy, gdy przyjdzie próby czas,
Mur uczynili z naszych serc.
s³owa: Pawe³ Bogdan G¹siorowski

Konfraternia Sierpecka w Bydgoszczy powsta³a w lutym 2006 roku. Celem
organizacji jest poznawanie oraz prezentowanie Sierpca i jego okolic
zainteresowanym. Wiedza wiêkszoœci spo³ecznoœci bydgoskiej jest niewielka.
Cz³onkowie Konfraterni zbieraj¹ wszelkie materia³y dotycz¹ce Sierpca i okolic.
Staramy siê gromadziæ publikacje, zdjêcia, pami¹tki. Zbieramy te¿ informacje o
ludziach pochodz¹cych z Sierpca, którzy mieszkaj¹ b¹dŸ niegdyœ mieszkali w Bydgoszczy. Interesuj¹ nas wszelkie
zwi¹zki miêdzy tymi miastami. Nasza organizacja nie jest wielka, skupia kilkanaœcie osób. Mo¿na do niej wst¹piæ
tylko poprzez zaproszenie. Staramy siê znaleŸæ takie osoby, które maj¹ podobny jak my stosunek do Sierpca i
wszystkiego co jest z Sierpcem zwi¹zane.
Kontakt: 509604346, sierpienica@wp.pl
To tytu³ ksi¹¿ki wydanej w Piwnicznej, której
wspó³autorami s¹ m³odzi sierpczanie.
Ale od pocz¹tku: do redakcji przysz³o zaproszenie
do uczestnictwa w miêdzynarodowym konkursie literackim pod tytu³em „Sen o Karpatach”. Zostali nim
zainteresowani nasi autorzy z dzia³u m³odzie¿owego
„M³ode Wino”. Kilka osób przygotowa³o swoje oferty.
Wszystko, jak nale¿y wydrukowano w odpowiedniej
liczbie egzemplarzy, opatrzono god³em, a do osobnej
koperty w³o¿ono karteczki z adresami autorów, zgodnie z regulaminem konkursu, czego osobiœcie dopilnowa³ redaktor naczelny, ba, nawet znaczki pocztowe
na przesy³ce nakleja³. Posz³o. Czekaliœmy prawie pó³
roku. I proszê, przychodzi zawiadomienie o nagrodach i zaproszenie na uroczyst¹ galê. Nasi laureaci
s¹ mi³o zaskoczeni, nie spodziewali siê, nikt siê nie
spodziewa³. Redakcja gratuluje autorom i ¿yczy nastêpnych sukcesów! Obok jeden z wys³anych na konkurs tekstów.
Ryszard Suty
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Wrzosowisko
Widzê or³a, który p³ynie po oceanie
myœli niebosk³onu,
majestatycznie wznosz¹ siê góry
ostoje pragnieñ naszych,
u ich stóp zaœ kwitnie kwiecie wszelakie
na ³¹kach i graniach dziewiczych,
u szczytów zaœ owiniête bia³ym puchem,
niczym w letargu ...
Niedostêpne, nieprzychylne wrêcz czasem,
ale takie je ukocha³em,
Karpaty.
m¿

LITERATURA
Zbigniew Herbert
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Modlitwa Pana Cogito - podró¿nika
Panie
dziêkujê Ci ¿e stworzy³eœ œwiat piêkny i bardzo ró¿ny
a tak¿e za to ¿e pozwoli³eœ mi w niewyczerpanej dobroci
Twojej byæ w miejscach które nie by³y miejscami mojej
codziennej udrêki
- ¿e noc¹ w Tarquinii le¿a³em na placu przy studni i spi¿
rozko³ysany obwieszcza³ z wie¿y Twój gniew lub wybaczenie
a ma³y osio³ na wyspie Korkyra œpiewa³ mi ze swoich
niepojêtych miechów p³uc melancholie krajobrazu
i w brzydkim mieœcie Manchester odkry³em ludzi dobrych
i rozumnych
natura powtarza³a swoje m¹dre tautologie: las by³ lasem
morze morzem ska³a ska³¹
gwiazdy kr¹¿y³y i by³o jak byæ powinno – Iovis omnia plena
- wybacz – ¿e myœla³em tylko o sobie gdy ¿ycie innych
okrutnie nieodwracalne kr¹¿y³o wokó³ mnie jak wielki
astrologiczny zegar u œwiêtego Piotra w Beauvais
¿e by³em leniwy roztargniony zbyt ostro¿ny w labiryntach
i grotach
a tak¿e wybacz ¿e nie walczy³em jak lord Byron o szczêœcie
ludów podbitych i ogl¹da³em tylko wschody ksiê¿yca
i muzea
- dziêkujê Ci ¿e dzie³a stworzone ku chwale Twojej udzieli³y
mi cz¹stki swojej tajemnicy i w wielkiej zarozumia³oœci
pomyœla³em ¿e Duccio van Eyck Bellini malowali tak¿e dla
mnie
a tak¿e Akropol którego nigdy nie zrozumia³em do koñca
cierpliwie odkrywa³ przede mn¹ okaleczone cia³o
- proszê Ciê ¿ebyœ wynagrodzi³ siwego staruszka który nie
proszony przyniós³ mi owoce ze swego ogrodu na spalonej
s³oñcem ojczystej wyspie syna Laertesa
a tak¿e Miss Helen z mglistej wysepki Mull na Hebrydach
za to ¿e przyjê³a mnie po grecku i prosi³a ¿eby w nocy
zostawiæ w oknie wychodz¹cym na Holy Iona
zapalon¹ lampê aby œwiat³a ziemi pozdrawia³y siê
a tak¿e tych wszystkich którzy wskazywali mi drogê
i mówili kato kyrie kato
i ¿ebyœ mia³ w swojej opiece Mamê ze Spoleto Spiridiona z Paxos dobrego studenta z Berlina który wybawi³
mnie z opresji a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie
wióz³ mnie do Wielkiego Kanionu który jest jak sto tysiêcy
katedr zwróconych g³ow¹ w dó³
- pozwól o Panie abym nie myœla³ o moich wodnistookich
szarych niem¹drych przeœladowcach kiedy s³oñce schodzi
w Morze Joñskie prawdziwie nieopisane
¿ebym rozumia³ innych ludzi inne jêzyki inne cierpienia
a nade wszystko ¿ebym by³ pokorny to znaczy ten który
pragnie Ÿród³a
dziêkujê Ci Panie ¿e stworzy³eœ œwiat piêkny i ró¿ny
a jeœli jest to Twoje uwodzenie jestem uwiedziony na zawsze
i bez wybaczenia
stworzy³eœ œwiat piêkny i ró¿ny2

W 1983 roku w Pary¿u nak³adem Instytutu Literackiego ukaza³
siê tom wierszy Herberta o znamiennym tytule: „Raport z oblê¿onego Miasta”. Wkrótce tomik ten w ca³oœci i we fragmentach przedrukowa³y drugoobiegowe oficyny wydawnicze w Polsce. Kontekst
wydarzeñ stanu wojennego przywo³ywa³ jednoznaczne skojarzenia
interpretacyjne. W 1992 roku Wydawnictwo Dolnoœl¹skie og³osi³o
drukiem „Raport...” uwzglêdniaj¹c fragmenty wydane wczeœniej
przez Oficynê Literack¹ w Krakowie (18 wierszy, 1983) oraz Wydawnictwo „Kr¹g” w Warszawie (Arkusz, 1984).
„Modlitwa Pana Cogito – podró¿nika” wydaje siê w pierwszym
odbiorze wierszem zagubionym wœród utworów z wyraŸnie zaznaczon¹ – jakby siê mog³o wydawaæ – tez¹, któr¹ w sposób jednoznaczny sugeruje tytu³, zarówno tego wiersza, jak i ca³ego tomu.
„Raport z oblê¿onego Miasta” przywo³uje bowiem skojarzenie z sytuacj¹ zniewolenia cz³owieka. Oblê¿enie nie jest przecie¿ wynikiem
wolnego wyboru. Z drugiej jednak strony wypowiadane jak mantra
przez Pana Cogito „dziêkujê Ci Panie”, „pozwól o Panie”, „wybacz”,
a tak¿e poetyckie obrazy piêkna œwiata kieruj¹ w kolejnym skojarzeniu myœl czytelnika do tych utworów poetyckich, które maj¹ postaæ
hymnów dziêkczynnych skierowanych do Pana Boga. Wœród nich
niew¹tpliwie najtrwalsz¹ pozycjê zajmuje hymn Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary...” Z kolei
okreœlenie Pana Cogito „podró¿nikiem”, który wskazuje nie tylko
realne miejsca i przestrzenie ziemskiej podró¿y, ale tak¿e radoœæ
spotkañ z dobrymi, zacnymi ludŸmi, które poetê ubogaci³y nasuwa
skojarzenie z biografi¹ Herberta, który przez ca³e swoje ¿ycie wiele
podró¿owa³. W tym kontekœcie brzmi ten wiersz jako swoiste
curriculum vitae poety intensywnie ch³on¹cego piêkno œwiata i pragn¹cego siê z nim ¿egnaæ albo te¿ – i to by³aby interpretacja mniej
kategoryczna – pragn¹cego dokonaæ swoistego bilansu ziemskich
doznañ. Jednak¿e poprzestanie na tym poziomie interpretacji wiersza oznacza³oby jego odczytanie zbyt powierzchowne.
PrzeœledŸmy tok poetyckiego dyskursu...
Modlitwa dziêkczynna Pana Cogito œwiadczy o tym, ¿e ¿ycie
daje mu poczucie sensu i
dostarcza wielu smaków.
Wypowiadane jak mantra
„dziêkujê Ci Panie” nazywa
poczucie spe³nienia i cichej
radoœci.
Pan Cogito dozna³ uczucia ulgi „w miejscach które
nie by³y miejscami (...) /
codziennej udrêki”. Dzwon
ze spi¿u podczas odpoczynku „na placu przy studni” w
Tarquinii sta³ siê pewnej nocy swoist¹ nici¹ porozumienia z Najwy¿szym, „obwieszcza³” bowiem Jego „gniew
lub wybaczenie”, które by³o
jakby poza nim, napawaj¹cym siê nocnym odpoczynkiem... Nawet niezbyt estetyczny „œpiew” os³a na wyspie
Korkyra malowa³ z „niepojêtych miechów p³uc melancholiê krajobrazu”. W niezbyt piêknym mieœcie Manchester „odkry³” piêknych i
m¹drych ludzi. Nie dziwi¹c siê niespodziewanemu czarowi œwiata,
ogl¹da³ las, który „by³ lasem”, morze, które „by³o morzem”, ska³ê,
która „by³a ska³¹”. Œwiat ca³y trwa³ w harmonii „kr¹¿¹cych gwiazd” i
wszystko „by³o jak byæ powinno”, nasycone doskona³oœci¹, magi¹ i
przedziwnym piêknem.
Pan Cogito czuje siê obdarowany tajemnic¹ dzie³ stworzonych
„dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej”, ale te¿ obrazami Duccio van Eycka
Belliniego czy te¿ Akropolem, którego „nigdy nie zrozumia³ do „koñca” i który „cierpliwie odkrywa³” przed nim swoje „okaleczone cia³o”.
1

Zbigniew Herbert, Raport z oblê¿onego Miasta i inne wiersze,
Wydawnictwo Dolnoœl¹skie, Wroc³aw 1992, s.19
2
c.d.
Tam¿e, s. 19.
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Pana Cogito wype³nia poczucie wdziêcznoœci
dla „siwego staruszka który nie proszony przyniós³
(...) owoce ze swego ogrodu na spalonej / s³oñcem
ojczystej wyspie syna Laertesa”, a tak¿e dla Miss
Helen „z mglistej wysepki Mull na Hebrydach”, która poprosi³a go o pozostawienie zapalonej lampy
„w oknie wychodz¹cym na Holy Iona”, aby „œwiat³a
ziemi pozdrawia³y siê”. Wdziêczny jest równie¿
tym, którzy wskazywali mu drogê (kato kyrie kato).
Pan Cogito prosi Boga o opiekê nad tymi, którzy
obdarowali go swoj¹ dobroci¹ i bezinteresown¹
pomoc¹. Nie czuje niechêci, czy te¿ nienawiœci do
tych, którzy go skrzywdzili albo próbowali krzywdziæ. Nazywa ich „wodnistookimi szarymi niem¹drymi przeœladowcami”. Có¿ mo¿e znaczyæ ich
napastliwoœæ wobec widoku s³oñca „schodz¹cego”
w Morze Joñskie...”?
Pragnie rozumieæ innych ludzi, ich jêzyk, ich
cierpienie... Szuka drogi do Ÿróde³...
Pan Cogito smakuje œwiat, który jest piêkny i
dobry. Chce byæ piêkny i dobry dla œwiata, który go
uwiód³ „na zawsze i bez wybaczenia”... Ma przy tym
œwiadomoœæ w³asnych niedoskona³oœci...
Wizja Boga, który uwodzi piêknem œwiata prowokuje do postawienia niezwykle trudnego pytania, jakby wyjêtego dos³ownie z „Myœli” œw. Augustyna: sk¹d z³o?
Dlaczego w œwiecie, który jest dzie³em Boga –
artysty, dobrego Boga, pojawia siê twarz
„przeœladowcy” o szarych, niem¹drych, „wodnistych” oczach. Pojawia siê i, co charakterystyczne w
swoistej logice poetyckiego wywodu, tak¿e znika
przyæmiona obrazem s³oñca „schodz¹cego” w Morze Joñskie...?
W ostatnim wersie poeta napisa³: „jestem
uwiedziony na zawsze / i bez wybaczenia”...
Czy cz³owiek powinien t³umaczyæ siê z zachwytu i z zauroczenia piêknem œwiata? Mo¿e powinien je tylko kontemplowaæ? A mo¿e jest tak, ¿e
harmonia i doskona³oœæ œwiata to jakaœ maskarada? A mo¿e jest tak jak w mi³oœci, która zak³óca
zdolnoœæ racjonalnego myœlenia, burz¹c zdolnoœæ
artyku³owania myœli racjonalnej, ¿e zachwyt dla
piêkna œwiata niweczy w cz³owieku czujnoœæ pozwalaj¹c¹ rozpoznawaæ z³o? „Rozmiêkcza” cz³owieka, nakazuj¹c mu rozp³ywanie siê w poczuciu
zachwytu, sk³ania do poddawania siê sentymentalnej wizji rzeczywistoœci doskona³ej, nieska¿onej,
harmonijnej - jak w staro¿ytnej triadzie prawdy,
dobra i piêkna...?
Koñcowe „jestem uwiedziony na zawsze / i bez
wybaczenia” jest kluczowe dla zrozumienia przes³ania tego wiersza Herberta, który jak cz³owiek
g³êboko zakochany, a tym samym niezwykle bezbronny w mi³oœci, nie potrafi i nie chce broniæ siê
przed tym przedziwnym zauroczeniem. Rozumie,
ale jednoczeœnie nie przyjmuje do wiadomoœci
tego, ¿e œwiat jest nie tylko piêkny, ale i - mówi¹c
kolokwialnie - „bardzo ró¿ny”, dobry i z³y, pe³en
ludzi „wskazuj¹cych drogê”, przynosz¹cych owoce
ze swego ogrodu, ale równie¿ „wodnistokich” przeœladowców o „szarych niem¹drych oczach...”,
przed którymi czêsto nie ma ucieczki, którzy siê
Panu Bogu... po prostu... nie udali...
ale to nie oni s¹ sol¹ ziemi...
dr Bogumi³a Dumowska
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W Skansenie
na ¿ywo
Do redakcji Sierpeckich Rozmaitoœci przysz³o nastêpuj¹ce zaproszenie: Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski
oraz Prezes Kongregacji Przemys³owo-Handlowej Jan Rakowski
maj¹ zaszczyt zaprosiæ na: Wieczór Artystyczny Przy sztalugach,
pieœni i czymœ jeszcze... w dniu 20 sierpnia 2009 r. o godz. 17.00
PROGRAM:
1. Poplenerowy wernisa¿ malarski - dr Grzegorz Kalinowski Prezes Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków Okrêgu £ódzkiego
2. Marcin Groblicz - znany lutnik, nieznany alchemik i artysta I po³.
XVIII w. - dr Aleksandra Krupska - Wydzia³ Konserwacji Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie 3. Podró¿e artystyczne - Saint-Tropez,
Ainbales - Aneta JaŸwiñska - Europejska Akademia Sztuki – Warszawa - dr Grzegorz Kalinowski - Akademia Sztuk Piêknych – £ódŸ
4. Znak graficzny - rysunek - Maciej Fronczak 5. Recital Zbigniewa
Nowickiego - Leader The Tybet Underground „Kiss of Invaders”
6. Konkurs plastyczny dla dzieci „Moja okolica - dzisiaj - jutro”
- wspólne malowanie z artystami, prezentacja prac w towarzystwie
artystów 7. Loteria z niespodziankami dla wszystkich uczestników
wieczoru

Ewa Do³gañ-Piotrowska
przy plakacie informuj¹cym
o plenerze malarskim

Aneta JaŸwiñska
przy jednym ze swoich
obrazów

Mo¿e prezentowane dzie³a sztuki, z wyj¹tkiem kilku które mo¿na
nazwaæ pere³kami, a¿ nie rzuci³y na kolana, ale by³y godne uwagi.
Natomiast sposób prezentacji i oprawa tego artystycznego
wydarzenia, to tak. I trzeba mocno powiedzieæ, ¿e Muzeum Wsi
Mazowieckiej zaczyna pe³niæ w³aœciwie kulturotwórcz¹ rolê
równie¿ dla sierpeckiego œrodowiska, czego tak jakby trochê
dotychczas brakowa³o. Niew¹tpliwie jest to mo¿liwe dziêki
poczynionym tam ostatnio wielkim inwestycjom i inwencji
pracowników Muzeum.
rs

NASZA HISTORIA

W 90-te urodziny
Spoœród 15 jednostek stra¿ackich skupionych w
Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Sierpcu jedna z nich
skupia na sobie dzisiaj nasz¹ uwagê. Chodzi o jednostkê
OSP w Susku, która w br. Œwiêtuje jubileusz 90-lecia
istnienia. Jubileusz ten sk³ania nas do zatrzymania siê
nad jej historia. Ochotnicza Stra¿ Ogniowa w Susku
zosta³a za³o¿ona 10 lutego 1919 r. Pomys³odawc¹
za³o¿enia stra¿y w Susku by³ kierownik miejscowej
szko³y Zygmunt Zawadzki. Pomys³ ten otrzyma³
wsparcie od miejscowych rolników: Sergiusza Piusiñskiego, Wita Pawlaka, Aleksandra Wiœniewskiego oraz
Józefa Jakubowskiego. Wspomniani wy¿ej rolnicy to
wspó³za³o¿yciele i pierwsi druhowie suskiej jednostki.
W latach 1919-1935 stra¿acy mieli swoja siedzibê w
niewielkiej szopie, która by³a zlokalizowana przy
szosie Sierpc-P³ock. Dziêki kolejnemu kierownikowi
miejscowej szko³y, dh naczelnikowi Bronis³awowi
Chojnackiemu latach 1934-1935 zbudowana zosta³a z
ceg³y stra¿nica, która pe³ni³a tez funkcjê domu ludowego. W tym okresie stra¿acy dysponowali tylko
sikawkami rêcznymi, wê¿ami oraz beczkowozami. Do
akcji gaœniczych ratowników dowozili okoliczni rolnicy, posiadaj¹cy najlepsze konie tj: Leon Bigorajski,
W³adys³aw Nawrocki, Franciszek Dzierzbiñski, Leon
Ostrowski i Stanis³aw Kowalski.
Dzia³alnoœæ suskich stra¿aków to nie tylko akcje
ratunkowe, ale to równie¿ praca kulturalno-oœwiatowa.
Stra¿acy z Suska byli znani w ca³ym regionie z organizacji przedstawieñ teatralnych. Stra¿ w Susku ma
szczególn¹ zas³ugê dla miejscowej szko³y. Gdy w
szkole powiêkszy³a siê liczba oddzia³ów i stary budynek szkolny nie móg³ pomieœciæ uczniów, stra¿acy
u¿yczyli swojej remizy na sale lekcyjne. Kolejnym
przyk³adem otwartoœci stra¿aków z Suska jest nastêpuj¹cy fakt. W roku szkolnym 1989/90 prezes
W³odzimierz Pawlak zaproponowa³ ówczesnemu
proboszczowi parafii Goleszyn, aby lekcje religii odbywa³y siê w pomieszczeniach stra¿ackich. Wydarzenie to przysporzy³o stra¿akom wiele sympatii u
mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Nawet gdy
katechizacja powróci³a do szko³y lekcje religii nadal
odbywa³y siê w remizie, ale ju¿ w siatce godzin.
W 1996 r. zosta³ sprzedany maj¹tek rozwi¹zanego
Kó³ka Rolniczego w Susku. Pieni¹dze zosta³y przekazane miêdzy innymi OSP Susk. Stra¿acy dysponuj¹c
czêœci¹ œrodków finansowych postanowili pobudowaæ
nowoczesna stra¿nicê. Cz³onkowie z OSP Susk chêtnie
poœwiêcali swój czas, udostêpniali równie¿ prywatny
sprzêt. Projektantem budynku by³ in¿. Tadeusz Pakie³a.
Mury postawi³a firma "LUMAR" z Sierpca. Pozosta³e
prace budowlane i wykoñczeniowe wykonywa³y inne
firmy. Budowê nowej stra¿nicy popiera³ i interesowa³
siê jej przebiegiem ówczesny komendant gminny

Zarz¹du MG ZOSP RP dh Leszek Strzeœniewski.
Dziêki pomocy finansowej samorz¹du Gminy Sierpc i
sprawnym dzia³aniom Zarz¹du OSP po up³ywie dwóch
lat oddano budynek do u¿ytku.
W dniu 12 wrzeœnia 1999 r. ks. prob. Andrzej
Zakrzewski przed now¹ stra¿nic¹ odprawi³ Mszê œw.
dziêkczynn¹ i poœwiêci³ nowy budynek. W uroczystoœci udzia³ wziêli miêdzy innymi: starosta sierpecki
Pawe³ Ambor, wójt Leszek Strzeœniewski, przewodnicz¹cy Rady Gminy Zenobiusz Tybuszewski, stra¿acy z
okolicznych jednostek, wielu zaproszonych goœci oraz
okoliczni mieszkañcy. Podnios³¹ uroczystoœæ uœwietni³a orkiestra OSP Goleszyn pod batut¹ dh Edwarda
Wielgóckiego. Równie¿ w tym dniu jednostka OSP
Susk, za szczególny wk³ad w ¿ycie œrodowiska, zosta³a
nagrodzona nagrod¹ spo³eczn¹ "Herkules Goleszyna".
Z r¹k przewodnicz¹cej "Kapitu³y" Anny Szczepkowskiej odebra³ dh prezes W³odzimierz Pawlak. Nad
ca³oœci¹ budowy i przebiegiem uroczystoœci czuwa³
Zarz¹d na czele z dh W³odzimierzem Pawlakiem.
Budynek ten po dzieñ dzisiejszy s³u¿y wszystkim
mieszkañcom Suska i Suska Nowego. Odbywaj¹ siê w
nim ró¿ne uroczystoœci np. zebrania stra¿acki miejscowej jednostki, zebrania MG ZOSP RP Sierpc,
uroczystoœci szkolne oraz tzw. choinki dla dzieci z
Suska i Suska Nowego. Stra¿acy z Osp w Susku
anga¿uj¹ siê w prace na rzecz Gminy, swojej wioski
oraz parafii. Na przestrzeni wielu lat stra¿acy z Suska
(obok innych parafian) powo³ywani byli do pracy w
Radzie Gospodarczej i Radzie Duszpasterskiej. Do
Rady Gospodarczej przez wiele lat nale¿a³ dh Jan
Oszal, a do Rady Duszpasterskiej druhowie Mieczys³aw GoŸdzikowski i Jacek Micha³ek. Do Komitetu
Rozbudowy Koœcio³a - Mieczys³aw GoŸdzikowski,
Piotr Nowakowski i Mieczys³aw Sobieszek. Druh Piotr
Kraœniewski. Od 22 lat do asysty procesyjnej nale¿y
Kazimierz Kowalski. Do Komitetu ds. zwi¹zanych z
malowaniem Koœcio³a w 2002 r. zostali powo³ani: dh
Mieczys³aw GoŸdzikowski i dh Mieczys³aw Sobieszek.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ druhowie z OSP Susk w latach
2002-2007 brali udzia³ w Wielkopostnych Zamyœleniach Stra¿aków w Sierpcu, a od 2005 r. uczestniczyli w
Adwentowych Zamyœleniach Stra¿aków w T³uchowie.
W ramach przygotowañ do tegorocznego jubileuszu
(5 lipca 2009 r.) stra¿acy podjêli siê gruntownej przebudowy starej stra¿nicy. Miêdzy innymi przystosowano budynek na boksy gara¿owe i zaplecze. Budynek
otrzyma³ nowa elewacjê. Uporz¹dkowano stra¿ack¹
posesjê oraz ustawiono pami¹tkowy obelisk.
Eugeniusz Konopski
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NASZE WÊDROWANIE

III Mazowieckie Wêdrowanie
Tradycj¹ Konfraterni Sierpeckiej w Bydgoszczy
staje siê organizowanie wiosennych wycieczek na Mazowsze, ze szczególnym uwzglêdnieniem Sierpca. W
wycieczkach bior¹ udzia³ konfratrzy oraz znajomi o
zainteresowaniach krajoznawczych, którzy chc¹ poznaæ
nasze strony.
Tym razem (20 czerwca) nasz¹ krajoznawcz¹
przygodê rozpoczêliœmy od po³o¿onego nad Wis³¹
Rokicia. Ta urokliwa wioska le¿y jeszcze na terenie
historycznej ziemi dobrzyñskiej, aczkolwiek obecnie
nale¿y do powiatu p³ockiego. Znajduje siê to ciekawy
koœció³ œw. Piotra i Paw³a wzniesiony w XIII wieku, jak
miejscowa tradycja g³osi, z funduszy zgromadzonych
za schwytane dziko ¿yj¹ce w okolicy konie. Koœció³ jest
osobliwy – zosta³ zbudowany z ceg³y, lecz w odchodz¹cym ju¿ wówczas w przesz³oœæ stylu romañskim.
Trochê czasu spêdziliœmy w P³ocku – historycznej
stolicy Mazowsza. Obejrzeliœmy Wzgórze Tumskie.
Bazylika katedralna jest miejscem, które zatrzymuje na
d³u¿ej. Nasz¹ uwagê szczególnie przyci¹gnê³y s³ynne
drzwi p³ockie, grobowiec W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego (za panowania których faktycznie
P³ock by³ stolic¹ Polski) oraz renesansowy nagrobek
Andrzeja i Katarzyny Sieprskich (mo¿na powiedzieæ –
najstarszy nagrobek sierpczan). Potem spacer po starym
mieœcie zakoñczyliœmy atrakcjami kulinarnymi na Starym Rynku w serwuj¹cej ¿ydowskie menu restauracji
"Estera" i po s¹siedzku przy pszenicznym piwie z
Browaru Tumskiego. Do P³ocka trzeba wracaæ.
Zatrzymaliœmy siê na krótko w Bielsku. Du¿e wra¿enie robi maj¹cy co prawda dopiero sto lat koœció³ œw.
Jana Chrzciciela. Jest niew¹tpliwie przyk³adem, jak
katolicy potrafili w czasach carskich wznosiæ monumentalne budowle pokazuj¹ce przywi¹zanie Polaków
do katolicyzmu. Warto zaznaczyæ, i¿ Bielsk w latach
1373-1869 by³ miastem, a w czasach staropolskich
funkcjonowa³ powiat bielski, z którego w XVI wieku
wyodrêbniono powiat sierpecki.
Rzadko kto odwiedza takie miejscowoœci jak
Mokrzk. Sama wioska o d³ugiej historii zwi¹zanej przez
kilka wieków z Mlickimi herbu Do³êga mo¿e nie zaciekawiæ. Ale po³o¿one w pobli¿u jak¿e w¹skiej tu jeszcze
Sierpienicy i tu¿ przy szosie grodzisko pierœcieniowate
z XI wieku jest warte obejrzenia. Spacer po poroœniêtych bujn¹ roœlinnoœci¹ wa³ach umo¿liwia wra¿liwemu krajoznawcy pyszn¹ wêdrówkê w czasie.
Nastêpn¹ miejscowoœci¹ na trasie by³ £êg. Znajduje siê tu bardzo ciekawy póŸnogotycki koœció³ œw.
Katarzyny z XV-XVI wieku, a parafia bêdzie podczas
odpustu 19 lipca obchodziæ uroczystoœci siedemsetlecia. Koœció³ posiada interesuj¹ce, przewa¿nie barokowe, wyposa¿enie. Parafia ³êska by³a gniazdem wielu
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rodzin herbu Do³êga. Wœród znajduj¹cych siê w koœciele epitafiów na szczególn¹ uwagê zas³uguje to
upamiêtniaj¹ce Krzysztofa Ubysza z Mogilnicy herbu
Cholewa z 1626 roku.
Dojechaliœmy do Zawidza. Jest to wioska wspominana w Ÿród³ach z XIV wieku. Funkcjonowa³a tu ju¿
wówczas parafia. Dzisiaj w Zawidzu obok siebie stoj¹
dwa koœcio³y. Stary drewniany o bardzo ³adnej architekturze s³u¿y³ wiernym przez dwa wieki, by³ kilkakrotnie odnawiany i restaurowany. Z nim zwi¹zana jest
tak¿e drewniana dzwonnica zwieñczona cebulast¹
kopu³¹. W latach 1982-1987 zbudowano nowy koœció³

Dwa koœcio³y w Zawidzu Koœcielnym

murowany z ceg³y. Czêœæ wyposa¿enia ze starego koœcio³a zosta³a odrestaurowana i umieszczona w nowym.
Niestety, stan starego koœcio³a jest bardzo z³y. Jest to
w³aœciwie postêpuj¹ca ruina. Dach czêœciowo zarwany,
pod³oga próchniej¹ca. Szkoda, ¿e w porê nie zosta³
przeniesiony do skansenu. Jest nadzieja, ¿e bêdzie dla
niego miejsce w nowym skansenie powstaj¹cym w
okolicach Nasielska. To dobrze, chocia¿ ¿al, ¿e kolejny
zabytek zniknie z powiatu sierpeckiego.
Sierpca w³aœciwie nie zwiedzaliœmy, Jest nam
przecie¿ znany. Odbyliœmy sentymentalny spacer po³¹czony z obfit¹ sesj¹ fotograficzn¹. Szczególnym punktem programu by³o pierwsze wykonanie pieœni u³o¿onej
do melodii hejna³u Sierpca. Mia³o to miejsce na sierpeckim Starym Rynku (pl. Kardyna³a Wyszyñskiego) o
godzinie 17.
PóŸniej ju¿ pozosta³ powrót do Bydgoszczy przez
Rypin i Golub-Dobrzyñ, bo ile mijanek mo¿na znieœæ na
remontowanej ci¹gle "dziesi¹tce".
Pawe³ Bogdan G¹siorowski
Zdjêcie: Danuta Adamczyk

Z ¯YCIA MIASTA

Historia Sierpeckiego Oddzia³u Towarzystwa Naukowego P³ockiego
w latach 1969-2009. Powo³anie oddzia³u
Pomys³odawc¹ i inicjatorem dzia³añ prowadz¹cych do
powstania, a w³aœciwie reaktywowania dzia³alnoœci Sierpeckiego Oddzia³u TNP by³ jego ówczesny Prezes dr in¿. Jakub
Chojnacki. Cz³owiek uczuciowo zwi¹zany z Sierpcem, gor¹cy przyjaciel spo³ecznoœci sierpeckiej. Na ulicy Piastowskiej
w Sierpcu mieszkali rodzice Prezesa Chojnackiego, których
bardzo czêsto odwiedza³. Historiê 100-letniej dzia³alnoœci
Sierpeckiego Oddzia³u TNP ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na
szczegó³owo poznaæ. Sierpecki Oddzia³ Towarzystwa
przygotowuje publikacjê ksi¹¿kow¹ opisuj¹c¹ losy oddzia³u.
Tak pocz¹tki powo³ania Sierpeckiego Oddzia³u TNP
wspomina mgr W³adys³aw G¹siorowski – Honorowy Prezes
Sierpeckiego Oddzia³u TNP. Dr Jakub Chojnacki, piastowa³
stanowisko prezesa TNP od sierpnia1968 roku. Przygotowywa³ obchody 150-lecia powstania Towarzystwa. Chcia³ mieæ
osi¹gniêcia w swojej pracy w TNP w postaci powo³ania
nowych oddzia³ów (Wyszogród, Sierpc). Na jednym ze
spotkañ w P³ocku, we wrzeœniu 1969 roku, nie zwi¹zanych z
Towarzystwem o idei powo³ania Oddzia³u w Sierpcu niezobowi¹zuj¹co rozmawia³ z mgr Franciszkiem Midur¹, który w
roku 1969 pracowa³ na stanowisku inspektora ds. kultury
przy Inspektoracie Oœwiaty w Sierpcu. Ziarno zosta³o zasiane. Franciszek Midura pracowa³ po s¹siedzku, ze mn¹ w
jednym budynku obecnie przy ulicy Armii Krajowej-Budynek
Szko³y Muzycznej, i powiadomi³ mnie o tym pomyœle. W roku
1969 by³em pracownikiem poradni wychowawczo-zawodowej w Sierpcu. Zaczêliœmy zastanawiaæ siê jak to urzeczywistniæ. Rok 1969 by³ rokiem dziwnym, minê³o w³aœnie
osiemnaœcie miesiêcy od wydarzeñ marcowych 1968 roku.
Emocje opad³y a ówczesne w³adze polityczne niechêtnie
patrzy³y na inicjatywy spo³eczne w zakresie powstawania
organizacji spo³ecznych ale dotyczy³o to g³ównie organizacji
m³odzie¿owych. Mo¿na wiêc by³o mieæ nadziejê, ¿e oddzia³
Towarzystwa Naukowego nie bêdzie Ÿle postrzegany.
Zaczêliœmy informowaæ o pomyœle miejscow¹ inteligencjê, z
racji naszych kontaktów g³ównie z sierpeckimi nauczycielami, ale nie tylko. Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³ nam mgr Ryszard
Wachowicz – znakomity humanista, otwarty, ¿yczliwy cz³owiek – trzeci sekretarz miejscowej organizacji partyjnej.
Informacja o inicjatywie powo³ania Oddzia³u TNP by³a
przekazywana ustnie do potencjalnie zainteresowanych
osób. W listopadzie 1969 roku w Kurierze Mazowieckim
ukaza³o siê og³oszenie o spotkaniu z wybitnym naukowcem
– historykiem prof. Stanis³awem Herbstem w budynku
sierpeckiego domu kultury. Nie by³o w treœci informacji o
chêci za³o¿enia Sierpeckiego Oddzia³u TNP, a to z braku
pewnoœci co do wielkoœci zainteresowania tego typu
dzia³aniami i realnymi szansami na powodzenie tej inicjatywy, w niedu¿ym miasteczku pó³nocnego Mazowsza.
W dniu 27 listopada 1969 roku w Powiatowym Domu
Kultury zorganizowano sesjê naukow¹. Na sesjê przyby³o
oko³o 50 osób. Zaproszeni zamiejscowi goœcie to: prof.
Stanis³aw Herbst, Prezes TNP dr in¿. Jakub Chojnacki,
wiceprezes TNP mecenas Kazimierz Askanas, dyrektor
Biblioteki im. Zieliñskich w P³ocku mgr Stanis³aw Kostanecki.
Profesor Stanis³aw Herbst wyg³osi³ wyk³ad na temat: „Losy
wojenne Mazowsza Pó³nocnego na prze³omie XVIII i XIX
wiek”. Po wys³uchaniu wyk³adu i dyskusji, Prezes TNP dr in¿.
Jakub Chojnacki zg³osi³ wniosek za³o¿enia w Sierpcu
Oddzia³u TNP. Wniosek zosta³ przyjêty z ogromn¹ radoœci¹
przez obecnych na sesji uczestników, jak równie¿ w³adze
powiatowe.

Chêæ zapisania siê do tworzonego Sierpeckiego
Oddzia³u zg³osi³o 21 osób.
Pierwszymi cz³onkami zostali: mgr Ryszard Bramczewski, mgr W³adys³aw G¹siorowski, Zygmunt Grabowski , mgr
Wiktor Gromada, mgr Ireneusz Jab³oñski, lek. wet. Antoni
Jankowski, mgr Mieczys³aw Jaroszewski, lek. med. Barbara
Korcz, Tadeusz Krydziñski, mgr Zbigniew Lubacz, mgr
Stanis³aw Majchrzak, mgr Ryszard Malinowski, mgr
Franciszek Midura, Andrzej Olechowski, Tadeusz Olkucki,
mgr Mieczys³aw Piecychna, mgr Józef S³abkowski, mgr
Janusz Szatkowski, artysta malarz Stefan Tamowski, mgr
Ryszard Wachowicz, mgr Wojciech Wilkowski.
Wybrany Zarz¹d Sierpeckiego Oddzia³u tworzyli: przewodnicz¹cy mgr Franciszek Midura, sekretarz mgr
W³adys³aw G¹siorowski, skarbnik mgr Wiktor Gromada,
cz³onkowie: mgr Lubacz Zbigniew, mgr Ryszard Wachowicz.
G³ówne zamierzenia Sierpeckiego Oddzia³u TNP w pierwszych latach dzia³alnoœci zosta³y okreœlone na:
1.Przygotowanie uroczystej sesji naukowej na obchody 650lecia nadania praw miejskich dla miasta Sierpca, w 1972
roku.
2.Przygotowanie i wydanie wydawnictwa pt. „Sierpc-Studia i
materia³y”.
3.Bie¿¹ce przygotowywanie sesji, odczytów i spotkañ cz³onków Sierpeckiego Oddzia³u TNP oraz pozyskiwanie nowych
cz³onków i sympatyków."
Aktywnoœæ spo³eczna ludzi przejawia siê w ró¿ny
sposób. Towarzystwa naukowe, jako stowarzyszenia osób
uprawiaj¹cych niezawodowo dzia³alnoœæ naukow¹ maj¹c¹
na celu propagowanie wiedzy, przygotowywanie i wydawanie ksi¹¿ek, wydawnictw, prezentowanie pogl¹dów i sylwetek naukowców na forum spo³ecznoœci lokalnych, s¹
niezwykle wa¿nym elementem ¿ycia ma³ych spo³ecznoœci
miejskich, takich jak Sierpc.
Grzegorz W¹siewski

Migawka z „X Wieczoru Poezji” w Starym M³ynie.
Zespó³ Radical Front œpiewa poezje
W³adys³awa Broniewskiego
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WSPOMNIENIA

Dwa wesela i pogrzeb ...
Rozpoczêcie dzia³alnoœci Zespo³u Folklorys- przedsiêwziêcie w³o¿y³ bardzo du¿o trudu, kilka osób
tycznego w Sierpcu, oraz o jego powstaniu mo¿na musia³o jednak zrezygnowaæ z przynale¿noœci do
przeczytaæ w ksi¹¿ce „Dzieje Sierpca i ziemi zespo³u-chóru. Mimo tych trudnoœci chór zacz¹³
sierpeckiej” /str. 541/ oraz w ksi¹¿ce Leopolda pracowaæ i wystêpowaæ w ró¿nych gminach powiatu
Zwierzchowskiego „Szczêœciarz” str. 126 z 1977r. sierpeckiego zapraszany na uroczyste akademie zorrozdzia³ „Sierpecka Ko³omyjka” napisanej w Sydney w ganizowane z okazji Walnego Zebrania Cz³onków i
Australii, dedykowanej „Rodakom z Sierpca ksi¹¿kê tê podsumowania dzia³alnoœci handlowej spó³dzielni.
poœwiêcam”. Jeden z rozdzia³ów autor poœwiêci³ swo- Wyjazdy zespo³u z Sierpca by³y najczêœciej w pierwjemu przyjacielowi p. Józefowi Mroczyñskiemu, z któ- szym kwartale ka¿dego roku i w dodatku samochodem
rym ³¹czy³y go osobiste wspólne prze¿ycia wojenne, a o ciê¿arowym, tylko pod plandek¹, gdzie miêdzy koszadalszym jego powojennym ¿yciu i dzia³alnoœci artys- mi ze strojami, opatuleni w koce siedzieli cz³onkowie
tycznej dowiedzia³ siê od niego z opowiadania, po wielu zespo³u. Wystêpy zespo³u w œrodowisku wiejskim
latach, podczas kole¿eñskiego spotkania.
zw³aszcza pieœni ludowe i przyœpiewki by³y bardzo
W obu tych przypadkach zawarte informacje o mile przyjmowane przez miejscow¹ spo³ecznoœæ.
powstaniu zespo³u i jego twórcach i osi¹gniêciach s¹
Z czasem okaza³o siê, ¿e jest to za ma³a grupa do
jednostronne i nie odpowiadaj¹ prawdzie. Autor nie prowadzenia wielog³osowego chóru. Podjêto decyzjê
pokusi³ siê o zweryfikowanie wys³uchanej gorzkiej aby rozszerzyæ zespó³ o pracowników Powszechnej
opowieœci p. Józefa Mroczyñskiego chocia¿by od Spó³dzielni Spo¿ywców i chêtnych osób z innych sier¿yj¹cych cz³onków zespo³u, œwiadków tamtych zda- peckich zak³adów pracy by wzmocniæ poszczególne
rzeñ czy twórcy wszystkich sukcesów zespo³u, niestru- g³osy.
dzonego entuzjasty i mi³oœnika folkloru p. Wac³awa
Tak te¿ siê sta³o. Zespó³ liczy³ ju¿ kilkadziesi¹t
Milke. Powsta³ wiêc obraz o dzia³alnoœci zespo³u osób razem z kilkuosobow¹ orkiestr¹. Chór prowadzi³
widziany oczyma jednej osoby, bardzo rozgoryczonej a p. Józef Mroczyñski. Kontynuowano uczenie pieœni
jednoczeœnie niedocenionej.
ludowych, korzystaj¹c z ró¿nych istniej¹cych ju¿ opraMyœl o powstaniu zespo³u artystycznego przy cowañ, jak równie¿ piosenkê „pyk, pyk, pyk z fajeczki”
Powiatowym Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni Samopo- z repertuaru zespo³u „Œl¹sk”, któr¹ œpiewa³ p. Koz³owmoc Ch³opska w Sierpcu zrodzi³a siê w Zarz¹dzie i ski, a trzy dziewczyny na g³osy œpiewa³y „ma³y miœ…”.
kierownictwie Powiatowej Rady Zwi¹zków ZawodoChór pod dyrekcj¹ p. Józefa Mroczyñskiego
wych, wkrótce po powstaniu Spó³dzielni, a wynika³o to zacz¹³ wystêpowaæ na estradzie Sierpeckiego Domu
ze statutu spó³dzielni, która zobowi¹zana by³a do Kultury, ale ju¿ w nazwie zespo³u pojawia siê s³owo
prowadzenia na swoim terenie dzia³alnoœci kulturalnej. „miêdzyspó³dzielczy.” Osob¹ odpowiedzialn¹ za
Datê, kiedy zapad³a decyzja o utworzeniu zespo³u sprawy organizacyjne by³ p. S³awek Samborski z PSS.
artystycznego trudno mnie dziœ precyzyjne ustaliæ.
c.d. str. 48
Czas zatar³ œlady po wspomnieniach kole¿anek i kolegów, z którymi razem by³em w zespole w latach 19581964. Pamiêtam natomiast jak przebiega³a rekrutacja, o
której przy ró¿nych okazjach powtarzali cz³onkowie
zespo³u – pracownica PZGS-u m.in. Aldona Jagodziñska.
Pracownicy zatrudnieni w biurze PZGS-u,
oprócz swoich normalnych obowi¹zków s³u¿bowych,
mieli dodatkowy obowi¹zek wyje¿d¿aæ w teren do
podleg³ych Gminnych Spó³dzielni w sprawach nadzoru organizacyjnego i kontroli prawid³owej dzia³alnoœci
handlowej. Te wyjazdy by³y doœæ uci¹¿liwe zw³aszcza
w okresie zimowym. Tak wiêc, ka¿dy kto zapisa³ siê do
powstaj¹cego zespo³u i zobowi¹za³ siê do uczêszczania
na próby bêdzie zwolniony od wyjazdów w teren. To
by³a wielka szansa dla wszystkich pracowników, nawet
dla tych, którzy nie mieli dobrego s³uchu.
Po pierwszych przes³uchaniach przeprowadzo- Migawka z „X Wieczoru Poezji” w Starym M³ynie.
nych przez p. Jozefa Mroczyñskiego, który w ca³e to Liczna widownia uwa¿nie ws³uchiwa³a siê
w prezentowane teksty.
30

Nowe obiekty Muzeum Wsi Mazowieckiej
Kompleks muzealno - wystawienniczy

Budynek Administracyjny
Budynek o powierzchni 289,80m2. W budynku tym budynku znajduj¹ siê
biura muzeum. Dziêki przeniesieniu administracji do nowego budynku
obecny dworek zostanie wyremontowany. Zwiedzaj¹cym udostêpniona
zostanie tam sta³a ekspozycja "Wnêtrza dworskie z prze³omu XIX i XX
wieku".
Budynek wystawienniczo-oœwiatowy
Obiekt o powierzchni 2654,70 m2. sk³adaj¹cy siê z dwóch równoleg³ych
budynków po³¹czony krytymi ³¹cznikami. Na parterze znajduj¹ siê sale
wystawowe: "Powozownia" w której jest wystawa pt. "Transport dworski
Koœció³ z Dr¹¿dzewa i dzwonnica
w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" oraz galeria rzeŸby, w
której prezentowana jest wystawa "Kolekcja rzeŸby w zbiorach Muzeum
Wsi Mazowieckiej". Na piêtrze usytuowano sala oœwiatowa na 50 osób,
wyposa¿on¹ w urz¹dzenia do prezentacji multimedialnej. Bêd¹ siê w niej
odbywa³y projekcje filmów, prelekcje, warsztaty oraz lekcje muzealne.
Znajd¹ siê tam równie¿ biblioteka wraz z czytelni¹, oraz pracownie dzia³u
naukowo-oœwiatowego. W drugim budynku znajduje siê centrum konferencyjno-hotelowe z sal¹ konferencyjn¹, zapleczem socjalno-gastronomicznym wraz z 11 pokojami goœcinnymi. Sala konferencyjna mieszcz¹ca 300 osób bêdzie posiada³ pe³ne wyposa¿enie multimedialne oraz ³¹cze
internetowe. W po³¹czeniu z zapleczem gastronomicznym umo¿liwi
organizacjê konferencji, wyk³adów, szkoleñ wraz z bankietami lub spotkaniem integracyjnym. W³asne pokoje goœcinne umo¿liwi¹ zaproszenie
do skansenu zespo³ów, twórców oraz organizacjê imprez dwudniowych
takich jak: przegl¹dy zespo³ów, spotkania poœwiêcone tradycji i kulturze
regionów Polski oraz krajów europejskich, konferencje naukowe itp.
Kompleks muzealno-wystawienniczy
Budynek konserwatorsko-renowacyjny
Budynek o powierzchni 616,70m2. Na parterze budynku usytuowano
stolarniê z zapleczem socjalnym, piêtro zajmuj¹ pracownie
specjalistyczne dla pracowników prowadz¹cych prace konserwatorskorenowacyjne.
Budynek stajni i magazynów zbiorów
Budynek o powierzchni 908,70m2. Parter budynku zajmuje stajnia z 14
boksami dla koni, siodlarni¹ oraz kuŸni¹. Na piêtrze usytuowane zosta³y
magazyny zbiorów.
Gara¿e
Budynek o powierzchni 751,20m2. Znajd¹ siê tu gara¿e dla pojazdów i
maszyn rolniczych oraz magazyn na eksponaty muzealne.
Wiata magazynowa
Budowla o powierzchni 579,50m2, przeznaczona do tymczasowego
przechowywania pozyskanych obiektów lub ich elementów.
Galeria pojazdów zaprzêgowych i rzeŸby ludowej
Portiernia
Budynek o powierzchni 226,80m2. S¹ tu kasy z zapleczem socjalnym
oraz sala edukacyjna mieszcz¹ca 50 osób wyposa¿ona w urz¹dzenia do
prezentacji multimedialnej.
Amfiteatr
Amfiteatr mo¿e pomieœciæ. 400 osób. Powierzchnia sceny wynosi
92,50m2. Amfiteatr umo¿liwi organizacjê profesjonalnych imprez
folklorystycznych.
Parkingi
Parking przy ul. Narutowicza zaprojektowano na 107 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób
niepe³nosprawnych oraz 16 miejsc postojowych dla autobusów. Parking
przy trasie Warszawa-Toruñ zaprojektowano na 56 stanowisk dla
samochodów osobowych oraz 11 stanowisk dla autobusów.

Fot. i opracowanie: R. Suty

Nowy budynek Dyrekcji MWM

XIV Miêdzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny
„Kasztelania”
Mówi siê, ¿e w dobie wszechobecnej muzyki elektronicznej, muzyki popularnej, ca³kowicie zmodernizowanej nie ma
ju¿ miejsca na kulturê folklorystyczn¹. Spo³ecznoœæ sierpecka
jest jednak najlepszym dowodem na to, ¿e to absolutna nieprawda. Ju¿ po raz czternasty w naszym mieœcie mieliœmy
przyjemnoœæ uczestniczyæ XIV Miêdzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym Kasztelania. Sierpc jest sercem kulturalnym powiatu. Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
„Kasztelania”, który organizowany jest latem ka¿dego roku
wpisa³ siê ju¿ w sta³y kalendarz imprez. W trakcie trzydniowych koncertów podziwialiœmy jak dot¹d piêkny folklor w
wykonaniu renomowanych zespo³ów z kraju i zagranicy. Jak
na renomê festiwalu przysta³o nie zawiedliœmy siê tak¿e i w
tym roku.
W festiwalu 2009 wziê³y udzia³ takie zespo³y jak: Zespó³
Folklorystyczny „Rossiczi” i Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny
„Zariana” z Kaliningradu, „Rancho Folclórico de Pedereiras
Porto de Mós” z Pedereiras z Portugalii, Dzieciêcy Zespó³
Folklorystyczny „Korniæka” z Trenæina - S³owacja, Kulturno
Umjetniæko Druœtvo „Izudin Mulabeæiroviæ Izo” z Jelaha Boœnia i Hercegowina, Zespó³ Pieœni i Tañca „Wis³a” z P³ocka,
Zespó³ Pieœni i Tañca „M³ody Toruñ”, Harcerski Zespó³ Pieœni i
Tañca „Dzieci P³ocka”, Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Sanniki” z Sannik, Zespó³ Pieœni i Tañca „P³oñsk”. 10 lipca oficjalnie rozpoczêliœmy festiwal korowodem ulicami miasta z
udzia³em zespo³ów. Korowód ten cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród m³odszych Sierpczan jak i tych
starszych. W tym roku ku zaskoczeniu sta³ych bywalców
„Kasztelanii” korowód poprowadzony by³ przez bardzo reprezentatywn¹ orkiestrê dêt¹ dzia³aj¹c¹ przy parafii w Szczutowie. Dyrektorem tej orkie-stry jest pan Konrad Mazurowski. Nastêpnie rozpoczêto imprezê, która odbywa³a siê na
scenie plenerowej na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji w Sierpcu. Ju¿ po wystêpach pierwszego zespo³u
wiêkszoœæ zgromadzonej publicznoœci poczu³a coroczny folklorystyczny klimat. Nie by³o osoby, która nie nuci³aby melodii
pod nosem czy nie porusza³a siê delikatnie w rytm muzyki. Po
utworach zespo³ów i nauce tañców ludowych przez artystów
nadszed³ czas na specjalne atrakcje dnia. Najbardziej wytrwali doskonale bawili siê na dyskotece z pokazem laserowym
oraz koncercie Gabriela Delgado. Jest to artysta, który zajmuje
siê muzyk¹ elektro house. Jego prawdziwe imiê i nazwisko
brzmi Gabriel Pisko. Od najm³odszych lat interesowa³ siê
prowadzeniem imprez. Gdy mia³ 13 lat po raz pierwszy
poprowadzi³ szkoln¹ imprezê. Od tej pory poœwiêca³ du¿o
czasu warsztatowi did¿eja. Nie zrobi³ kariery w Polsce. Gdy
osi¹gn¹³ pe³noletnioœæ wyjecha³ do W³och, gdzie pozna³
tajniki dobrego did¿ejowania.

